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Forord 
I dette notatet analyseres kvaliteten på opplysningene om barnebidrag i Statistisk sentralbyrås under-
søkelser om samvær og bidrag 2002 og 2004. I 2002-undersøkelsen har vi opplysninger om bidragets 
størrelse både fra spørreskjema og register (skatteligningen). I 2004 finnes ikke lenger opplysninger 
om bidrag i selvangivelsen og dermed heller ikke i skatteligningen, men vi har fortsatt opplysninger 
fra intervju og opplysninger fra NAV/Rikstrygdeverkets registre for dem som betaler/får utbetalt 
bidrag via trygdeetaten. Opplysningene fra spørreskjema/intervju blir sammenholdt med opp-
lysningene fra register.  
 
Undersøkelsene om samvær og bidrag er dokumentert i tidligere notater fra Statistisk sentralbyrå: 
 
Sætre, A. H. (2004): Undersøkelsen om samvær og bidrag 2002. Dokumentasjons- og tabellrapport, 
Statistisk sentralbyrå, Notater 2004/26. 

Skaare, S. og G. Fodnesbergene (2005): Undersøkelsen om samvær og bidrag 2004. 
Dokumentasjonsrapport, Statistisk sentralbyrå, Notater 2005/41. 

Vedø, A. (2004): Vekter i undersøkelsen om samvær og bidrag 2002, Statistisk sentralbyrå, Notater 
2004/25. 
 
Undersøkelsene ble gjennomført på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet (BFD). 
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1. Innledning og problemstilling 
I prosjektet Samvær og bidrag 2002-2004 analyserer vi endringer i barnebidrag og endringer i 
foreldrenes inntekt og økonomisk velferd, der bidraget inngår som en inntektskomponent. Vi er usikre 
på kvaliteten av opplysningene om bidraget og har derfor innhentet opplysninger om bidragets 
størrelse fra flere kilder. I 2002-undersøkelsen har vi opplysninger om bidragets størrelse både fra 
spørreskjema og register (selvangivelsen). I 2004 finnes ikke lenger opplysninger om bidrag i 
selvangivelsen, men vi har opplysninger fra spørreskjema og opplysninger fra NAV/Rikstrygdeverkets 
registre for dem som betaler/får utbetalt bidrag via trygdeetaten.  
 
Det er et viktig poeng å teste ut empirisk hvor godt samsvar det er mellom de svar som gis i spørre-
skjema/til intervjuer og de opplysningene vi finner i register, ikke bare for å sikre kvaliteten på 
analysene av endringene i bidrag, inntekt og økonomisk velferd, men også for planleggingen av et 
eventuelt framtidig system for å følge med på utviklingen av samvær og bidrag. Blant annet vil 
analysene av bidrag kunne gi god erfaring om hvordan det eventuelt skal spørres om bidrag i nye 
undersøkelser. 
 
I dette notatet vil vi forsøke å få svar på i hvilken grad spørreskjemaopplysningene som ble samlet inn 
gjennom undersøkelsene om Samvær og bidrag 2002 og 2004, gir et riktig uttrykk for nivået på betalt 
og mottatt barnebidrag (løpende bidrag per måned eller år) disse to årene. 

2. Begreper og presiseringer 
Med 'betalt barnebidrag' forstår vi i dette notatet den periodiske overføringen fra den av foreldrene 
som ikke lenger bor sammen med og har den daglige omsorgen for barnet/barna (den bidragspliktige), 
til den av foreldrene som barnet/barna bor hos (den bidragsberettigede). Overføringen kan gå direkte 
fra forelder til forelder (eller barn), eller den kan gå via trygdekontoret.  
 
Med 'mottatt barnebidrag' forstår vi den periodiske overføringen som den bidragsberettigede mottar, i 
de fleste tilfelle fra den bidragspliktige, men i noen tilfelle, hvor den bidragspliktige ikke kan eller vil 
betale, fra folketrygden.  
 
Barnebidraget er avtalt mellom foreldrene eller fastsatt av trygdekontoret (i egenskap av bidragsfogd) 
eller av annen offentlig myndighet. Avtalt/fastsatt barnebidrag blir ikke alltid betalt. Problemstillingen 
i dette notatet (se kapittel 1) refererer til faktisk betalt og faktisk mottatt barnebidrag (periodisk 
overføring), ikke til avtalt, men ikke betalt barnebidrag.  
 
Det skilles i loven mellom barnebidrag og bidrag til tidligere ektefelle. Det vil være mulig å koble til 
opplysninger om ektefellebidrag fra register, men i dette notatet begrenser vi oss til å diskutere 
barnebidraget.  
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3. Data og analyseopplegg 

3.1 Ulike undersøkelsesopplegg i 2002 og 2004 
Utvalgene ble trukket ved at man først trakk et utvalg av barn under 18 år som var registrert bosatt 
sammen med bare én av sine foreldre, men hvor også den andre forelderen var registrert bosatt i 
Norge. Den av foreldrene som barnet var registrert bosatt hos, fikk tilsendt skjema for bidrags-
mottakere eller ble intervjuet i egenskap av bidragsmottaker. Den andre forelderen fikk tilsendt skjema 
for bidragspliktige eller ble intervjuet i egenskap av bidragspliktig.  
 
Registrert og faktisk adresse stemmer ikke alltid overens. Et barn kan bare være registrert på én 
adresse, selv om barnet i realiteten har delt bosted. I slike tilfelle, ble det gjennomført intervju. Dersom 
barnet hadde flyttet og på intervjutidspunktet bodde hos den av foreldrene det ikke var registrert bosatt 
sammen med, gikk begge foreldrene til avgang. De kom, i likhet med de tilfellene hvor den ene 
forelderen var død eller hadde flyttet ut av landet, ikke med i bruttoutvalget. 
 
Utvalgene til de to undersøkelsene bestod i utgangspunktet av par av foreldre (2 000 i 2002, 1 900 i 
2004). 2002-undersøkelsen ble gjennomført som post-enquète, mens det i 2004 ble gjennomført 
telefonintervju. Svarprosenten ble noe lavere i 2002-undersøkelsen. Det var spesielt de bidragspliktige 
som falt fra. I nettoutvalget for 2002 endte man opp med 1 260 bidragsberettigede (1 121 mødre og 
139 fedre) og 1 046 bidragspliktige (941 fedre og 105 mødre). Man fikk altså svar fra 2 306 personer, 
eller 59 prosent av bruttoutvalget. 1 492 av disse inngikk i hele par (746 par), det vil si par der både 
den bidragspliktige og den bidragsberettigede besvarte spørreskjemaet/intervjuet. I 2004 nyttet man 
telefonintervju, og svarprosenten ble høyere (75 prosent). Man fikk svar fra 1 414 bidragsberettigede 
(1 240 mødre og 174 fedre) og 1 278 bidragspliktige (1 123 fedre og 155 mødre), dvs fra 2 692 
personer i alt. Av disse inngikk 1 582 i hele par (791 par). 
 
I begge undersøkelsene ble det utarbeidet vekter for å korrigere for ulikheter i trekksannsynlighet og 
for utvalgsskjevhet som følge av frafall (Sætre 2004; Skaare og Fodnesbergene 2005; Vedø 2004). 
 
Valget av datainnsamlingsmetode (postenquète) i 2002 gjorde ikke bare at man fikk lavere svarprosent 
enn i 2004, men også at man fikk et noe større partielt frafall, ved at en del respondenter hoppet over 
enkelte spørsmål. Dette gir seg utslag at vi får et større antall 'missing' i analysene av 2002-data enn i 
analysene av 2004-data. 

3.2 Spørsmålene om barnebidragets størrelse 
Spørsmålene på bidragspliktiges skjema om man betalte bidrag og hvor mye man betalte, ble noe 
endret fra 2002 til 2004. I 2002 ble man først spurt: "Betaler du underholdsbidrag for barnet/barna til 
den andre forelderen?", og noe senere: "Hvor mye betaler du i bidrag for barnet/barna pr. måned?". 
Den fulle spørsmålssekvensen er gjengitt i vedlegg C. I 2004 var dette forandret til: " Betaler du 
underholdsbidrag for barnet/barna?", og noe senere: "Hvor mye betaler du i bidrag for barnet/barna i 
måneden?". Denne endringen betyr neppe stort for sammenlignbarheten mellom 2002 og 2004. Noen 
av dem som betalte bidraget via trygdekontoret, kan kanskje ha svart "nei" på det første spørsmålet i 
2002, men "ja" på det første spørsmålet i 2004. Men det skal godt gjøres at man ikke oppfatter bidrag 
betalt via trygdekontoret som bidrag betalt (indirekte) "til den andre forelderen". 
 
Et annet problem som kan være verdt å overveie, er i hvilken grad de bidragspliktige har oppfattet 
spørsmålene som spørsmål om hva de skal betale ifølge avtale/offentlig vedtak og i hvilken grad de 
har oppfattet dem som spørsmål om hva de faktisk betaler. I de fleste tilfellene vil det trolig ikke spille 
noen rolle, men i de tilfellene hvor den bidragspliktige enten ikke kan eller vil betale og i de tilfellene 
hvor trygdeetaten ennå ikke har fått implementert bidragsinnkrevingen, kan det gjøre en forskjell. I 
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spørsmålene om samvær mellom barn og samværsforelder er det spurt både om avtalt og faktisk 
samvær. Det burde kanskje ha vært gjort i dette tilfellet også. 
 
Endringene i skjemaet for bidragsmottakere kan ha hatt større konsekvenser for sammenlignbarheten 
mellom 2002 og 2004. Der ble man i 2002 spurt: "Betaler den andre forelderen deg underholdsbidrag 
for barnet/barna?" og "Hvor mye betaler den andre forelderen i bidrag for barnet/barna pr. måned?". 
De tilsvarende spørsmålene i 2004 var: "Mottar du underholdsbidrag for barnet/barna?" og "Hvor mye 
mottar du i bidrag for barnet/barna i måneden?". I de tilfellene hvor den bidragspliktige ikke betaler på 
grunn av dårlig betalingsevne og bidragsmottakeren derfor mottar minstebidrag (bidragsforskott) fra 
trygda, ville bidragsmottakerne trolig vite hvor bidraget kommer fra og svare "nei" på det første 
spørsmålet i 2002, men "ja" på det første spørsmålet i 2004. 
 
2002-undersøkelsen og 2004-undersøkelsen er dermed neppe helt sammenlignbare på dette punktet. 
Grunnen til endringen i spørsmålet var nettopp at man i 2004 ønsket å vite hvor mye bidrags-
mottakeren mottar i bidrag, uansett hvem som er kilden, den bidragspliktige eller folketrygden. 
 
Men det er også andre ting som kan påvirke sammenlignbarheten mellom opplysningene om bidragets 
størrelse i 2002 og 2004. I 2002 var betalt bidrag fradragsberettiget på den bidragspliktiges hånd, 
skattepliktig på bidragsmottakers hånd. I 2004 var både fradragsretten og skatteplikten falt bort. For 
opplysningene om bidragets størrelse i 2004 skaper dette ingen problemer, men for opplysningene fra 
2002 vil man måtte spørre seg om respondentene har tenkt på brutto eller netto barnebidrag når de har 
svart. For de bidragspliktige dreide det seg mest sannsynlig om brutto barnebidrag. Dersom de for 
eksempel betalte bidraget via trygda, ville bruttobeløpet fremkomme som et månedlig trekk på lønns-
slippen. Det er derfor rimelig å anta at de ville oppgi dette bruttobeløpet når de ble spurt hvor mye de 
betalte i bidrag i måneden. 
 
For bidragsmottakerne stiller saken seg noe annerledes. De av dem som fikk bidraget utbetalt fra 
trygda, ville, dersom de ellers hadde så høy inntekt at de betalte skatt av bidraget, motta et månedlig 
nettobeløp, der skattetrekket ville ha kommet til syne på slippen fra trygdekontoret sammen med 
brutto barnebidrag. En del ville da kanskje trekke fra skatten og oppgi nettobeløpet når de ble spurt om 
hvor mye bidrag de mottok i måneden.  
 
Samtidig med endringene i reglene for beregning av barnebidrag og i skattereglene ble også reglene 
for avkorting av bidraget mot overgangsstønaden endret. Før reformen fikk bidragsmottakere med 
overgangsstønad bare beholde 30 prosent av mottatt barnebidrag ut over minstebidraget (bidrags-
forskottet). De resterende 70 prosent tok trygdekontoret.1 Etter reformen falt denne regelen bort. Blant 
de knapt 20 prosent av bidragsmottakerne som var i denne situasjonen i 20022, kan en del ha oppgitt 
det avkortede barnebidraget når de ble spurt om hvor mye de mottok i barnebidrag per måned, mens 
andre kan ha oppgitt det uavkortede beløpet. 
 
Både i 2002 og i 2004 oppgav de bidragspliktige mer i betalt bidrag enn bidragsmottakerne oppgav i 
mottatt bidrag (Lyngstad 2007). Noe av forskjellen kan skyldes ulikt frafall i de to gruppene. Det er 
flere av de bidragspliktige enn av de bidragsberettigede i utvalget som ikke har svart på undersøkelsen. 
Skjevheter i utvalget som følge av frafall har vi imidlertid forsøkt å rette opp gjennom vekting. 
Dessuten var ikke frafallet i 2004-undersøkelsen spesielt høyt, bare 25 prosent.  
 
Det er grunn til å regne med at svarene de bidragsberettigede og de bidragspliktige gir på spørsmål 
som dette, vil sprike, også i de tilfellene hvor vi har svar fra begge foreldrene. Det er for eksempel en 
klar tendens til at bidragspliktige oppgir høyere samvær mellom seg selv og barna enn opplysningene 
fra de bidragsberettigede om de bidragspliktiges samvær med barna tyder på (Kitterød 2004a, 2004b 
                                                      
1 Folketrygdloven, paragraf 15-10. 
2 19 prosent av alle bidragsberettigede mødre, 4 prosent av alle bidragsberettigede fedre (Lyngstad, Kjeldstad og Nymoen 

2005: 29). 
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og 2005). Svarene på slike spørsmål kan være farget av hvilket ståsted den spurte har. Det gjelder også 
når vi spør om endringer i barnebidraget.  
 
Av vedleggstabell A3.1 ser vi at de bidragspliktige i hele par i 2002 i gjennomsnitt oppgir å ha betalt 
ca. 4 800 kroner mer enn de bidragsberettigede oppgir å ha mottatt. Som forventet oppgir de 
bidragspliktige at de har betalt noe mer enn registeropplysningene tyder på (ca. 31 200 mot ca. 30 000 
kroner), mens de bidragsberettigede oppgir å ha mottatt noe mindre enn registeropplysningene tyder 
på (ca. 26 400 mot ca. 27 800 kroner). I 2004 oppgir de bidragspliktige i hele par i gjennomsnitt å ha 
betalt ca. 2 400 kroner mer enn de bidragsberettigede oppgir å ha mottatt. 

3.3 Opplysninger fra skatteligningen i 2002 
Som tidligere nevnt, gav i 2002 betalt barnebidrag fradrag i skattbar inntekt mens mottatt barnebidrag 
ble beskattet. Opplysninger om betalt og mottatt barnebidrag ble derfor sammen med andre inntekts-
opplysninger innrapportert til ligningskontoret i forbindelse med selvangivelsen. Disse opplysningene 
er så overført fra skattedirektoratets datafiler til Statistisk sentralbyrå og inngår i byråets 
selvangivelsesstatistikk og inntektsstatistikk for personer. 
 
For å få fradrag for betalt barnebidrag måtte den bidragspliktige oppgi (og dokumentere) betalt beløp 
og mottakers navn og adresse på selvangivelsen. Bidragsmottakeren hadde ikke det samme 
insitamentetet til å oppgi mottatt bidrag, men gjennom den bidragspliktiges opplysninger ville 
ligningsmyndighetene kunne spore opp dem som mottok bidrag og skattlegge beløpet. I alle de til-
fellene hvor bidraget ble betalt via eller av trygdekontoret, sendte trygdekontoret melding til lignings-
kontoret om mottatt bidrag. 
 
En del bidragsberettigede betaler bidrag til mer enn én bidragsmottaker og en del bidragsmottakere 
mottar bidrag fra mer enn én bidragspliktig. Til sammen gjelder dette rundt 5 prosent av foreldrene 
(Lyngstad, Kjeldstad og Nymoen 2005:26). Spørsmålene i spørreskjemaet refererer til det barne-
bidraget som betales i den uttrukne bidragsrelasjonen. I registeropplysningene, som baserer seg på 
ligningsdata, er alle bidrag som vedkommende betaler eller mottar, tatt med. Skal man få sammen-
lignbare tall fra spørreskjema og register, må man derfor holde dem med mer enn én bidragsrelasjon 
utenfor analysene.  
 
Verken spørreskjema eller register (inntektsstatistikken) splitter betalt og mottatt bidrag opp på det 
enkelte barn. Opplysningene gjelder alle barna i bidragsrelasjonen under ett. Det er altså ikke bidrag 
per barn vi beregner og analyserer, men betalt bidrag per bidragspliktig og mottatt bidrag per bidrags-
mottaker.  
 
Mens spørsmålene i spørreskjemaet refererer til det månedlige løpende barnebidraget, omfatter opp-
lysningene fra skatteligningen alt betalt og mottatt barnebidrag i løpet av kalenderåret, og de omfatter 
bare bidrag som faktisk er betalt og mottatt. Dette samsvarer ikke alltid med det som skulle ha vært 
betalt og mottatt. Det kan ta noe tid før bidragets størrelse er endelig fastsatt, enten partene velger å 
gjøre dette med eller uten trygdekontorets medvirkning. I løpet av denne tiden opparbeides det 
bidragsrestanser eller bidragsgjeld på bidragspliktiges hånd, og disse må siden betales ned. I slike 
tilfelle vil den bidragsberettigede motta bidragsforskudd (minstebidrag) fra trygda, men dersom 
bidraget, når det endelig fastsettes, blir høyere enn minstebidraget, vil vedkommende ha et tilgode-
havende som kommer til utbetaling når den bidragspliktige betaler ned på sin bidragsgjeld.  
 
Som en konsekvens av slike forsinkede inn- og utbetalinger og det forhold at bidragsperioden ofte 
påbegynnes og avsluttes midt i kalenderåret vil det være en del tilfeller hvor årlig betalt og mottatt 
barnebidrag i 2002 (opplysningene fra skattemyndighetene) ikke stemmer overens med løpende 
månedlig bidrag høsten 2002 (opplysninger fra spørreskjema). Det er ikke alltid man kan regne med at 
årlig betalt bidrag er lik tolv ganger løpende månedlig bidrag. 
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Til dette kommer at den bidragspliktige kan pålegges å betale særtilskudd ut over det løpende 
månedlige bidraget.3 Slike særtilskudd kan bidragsmottakeren få når det påløper store og/eller 
uventede utgifter som for eksempel utgifter til barnets konfirmasjon eller en uventet tannlegeregning. 
Dette gjelder trolig få,4 men for dem det gjelder kan det ha store konsekvenser. Langt flere, trolig de 
fleste, berøres av den årlige prisjusteringen av barnebidraget. Dette trenger ikke skje ved årsskiftet. 
For dem som betaler eller mottar bidrag via trygda, justeres vanligvis bidragene samtidig med den 
årlige justeringen av bidragsforskottet (minstebidraget). I 2002 (og i 2004) skjedde det den første juni. 
Eventuelle tilleggsbidrag og den årlige prisjusteringen bidrar også til at årlig betalt eller mottatt 
barnebidrag ikke nødvendigvis er lik tolv ganger det månedlige løpende bidraget per en bestemt 
måned. 
 
Som allerede nevnt, oppgav de bidragspliktige i begge spørreundersøkelsene (2002 og 2004) mer i 
betalt bidrag enn bidragsmottakerne oppgav i mottatt bidrag. Også de påkoblede tallene fra skatte-
ligningen i 2002 tyder på at de bidragspliktige det året betalte noe mer enn de bidragsberettigede 
mottok. Dette skyldes ikke bare skjevheter i utvalget. Forskjellen blir ikke borte når man begrenser seg 
til å beregne gjennomsnittsbidraget bare for de bidragspliktige og de bidragsberettigede som inngår i 
hele par (se vedleggstabell A3.1). Utvalgsskjevhet kan dermed ikke forklare hvorfor bidragspliktige 
betaler mer enn bidragsberettigede mottar. Når utvalget begrenses på denne måten, vil skjevheten slå 
likt ut for de to gruppene. 
 
Siden det her dreier seg om registerbaserte opplysninger om betalt og mottatt bidrag, og ikke om svar 
på spørsmål i en spørreundersøkelse, er det naturligvis heller ikke forskjeller i subjektiv virkelighets-
forståelse som er grunnen til spriket, men vi kan ikke se bort fra at det kan være en viss under-
rapportering av mottatt bidrag i selvangivelsene til de bidragsberettigede. De har ikke noe insitament 
til å oppgi mottatt bidrag, men ligningsmyndighetene ville likevel kunne spore opp dem som mottok 
bidrag og skattlegge beløpet ved hjelp av opplysninger fra den bidragspliktige eller trygdekontoret (se 
foran). I en del tilfeller hvor den bidragsberettigede har få andre inntekter, vil det kanskje ikke ha noen 
betydning for utliknet skatt om bidraget føres på selvangivelsen eller ikke. Funksjonæren på lignings-
kontoret som mottar melding om at vedkommende har mottatt barnebidrag som ikke er ført på selv-
angivelsen, kan da unnlate å rette selvangivelsen og føre opp bidraget.  
 
Avkortingen av bidrag ut over minstebidraget mot eventuell overgangsstønad kan også ha bidratt til 
forskjellen mellom betalt og mottatt barnebidrag. Dette er i så fall neppe hele forklaringen. Vedleggs-
tabell A3.2 viser andelen som betaler og mottar bidrag og gjennomsnittlig betalt og mottatt bidrag for 
alle foreldrene som inngår i hele bidragspar i undersøkelsen om samvær og bidrag 2002, det vil si de 
tilfellene hvor både mor og far har svart. Av tabellen ser vi at i de hele bidragsparene hvor ingen av 
foreldrene mottok overgangsstønad, betalte de bidragspliktige i gjennomsnitt ca. 2 500 kroner mer i 
barnebidrag enn de bidragsberettigede mottok, 30 400 kroner minus 27 900 kroner. Blant de hele 
parene hvor minst én en av foreldrene mottok overgangsstønad, betalte de bidragspliktige i 
gjennomsnitt bare 1 000 kroner mer enn de bidragsberettigede mottok. Forskjellen er altså mindre i 
denne gruppen av foreldre enn blant de andre foreldrene. Dermed kan neppe avkortingsreglene være 
forklaringen på at samværsfedrene i gjennomsnitt betaler mer enn omsorgsmødrene mottar. 
 
En annen mulig forklaring kunne være at 2002 var et år der man fikk drevet inn spesielt mye bidrags-
gjeld. Det er imidlertid ikke noe som tyder på at 2002 var et slikt år. Andelen bidragspliktige uten 
gjeld ble riktignok redusert fra 36,6 prosent 31.12.2001 til 36,2 prosent året etter, men samtidig økte 
andelen som hadde gjeld over 50 000 kroner fra 13,1 prosent i 2001 til 13,6 prosent i 2002 (Riks-
trygdeverket 2004:57). 
 

                                                      
3 Barneloven § 52 (nå §67), andre ledd. 
4 I 1997 ble det ifølge Rikstrygdeverket fattet vedtak om at særtilskudd skulle ytes i ca. 1 600 av de sakene som gikk via 

trygdeetaten (Barne- og familiedepartementet 2001: 73).  
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En del av de foreldrene vi har klassifisert som bidragsberettigede fordi de er registrert bosatt sammen 
med barnet/barna, betaler faktisk bidrag, og en del av dem vi har klassifisert som bidragspliktige, 
mottar bidrag. De fleste av disse både mottar og betaler bidrag (se vedleggstabell A3.3). I disse 
tilfellene hadde barnet/barna gjerne delt bosted, og trygdeetaten beregnet ett bidrag fra far til mor 
basert på fars inntekt og ett bidrag fra mor til far basert på mors inntekt.  
 
I noen få tilfelle (1 prosent) betaler bidragsberettigede bidrag til bidragspliktige uten å motta noe selv. 
Det kan være manglende samsvar mellom registrert og faktisk bosted av ulike grunner. Barnet kan 
jevnlig flytte fra den ene forelderen til den andre som ledd i en ordning med delt bosted, eller det kan 
ha flyttet for godt. På grunn av at det går en viss tid mellom utvalgstrekking og intervju, vil man i  
begge tilfelle kunne få manglende samsvar mellom registrert bosted (og dermed hvem av foreldrene 
som i vår undersøkelse klassifiseres som bidragspliktig eller bidragsberettiget) og hvem som faktisk 
betaler bidrag til hvem. I disse tilfellene skulle, som tidligere nevnt,  egentlig begge foreldrene ha gått 
til avgang og ikke blitt med i bruttoutvalget. De som likevel har kommet med, er så få at de neppe 
påvirker resultatene i særlig grad.  
 
I spørreskjemaet ble den som var trukket ut som bidragspliktig, bare spurt om betalt bidrag, og den 
som var trukket ut som bidragsberettiget, ble bare spurt om mottatt bidrag. I de tilfellene hvor den 
bidragspliktige (ifølge vår definisjon) både betaler og mottar bidrag, må vi anta at vedkommende i 
spørreskjemaet oppgir det bidraget han eller hun betaler. På samme måten må vi anta at bidrags-
berettigede som både mottar og betaler bidrag, oppgir det bidraget de mottar. Der hvor rollene er byttet 
om, slik at den av foreldrene som barnet ikke er registrert bosatt sammen med (den bidragspliktige 
ifølge vår definisjon), mottar bidrag fra den av foreldrene som er registrert bosatt sammen med barnet 
(den bidragsberettigede ifølge vår definisjon), må vi anta at den av foreldrene som vi har definert som 
bidragspliktig, svarer at han ikke har betalt bidrag, mens den av foreldrene som vi har definert som 
bidragsberettiget, svarer at hun ikke mottar bidrag.  

3.4 Opplysninger Rikstrygdeverket (nåværende NAV) i 2004 
Fra Rikstrygdeverkets TOR9-register har vi opplysninger om betalt og mottatt bidrag per år. Opp-
lysningene om bidrag inngår i inntektsstatistikken for personer i 2004 og er for så vidt sammen-
lignbare med de opplysningene man tidligere fikk fra skatteligningen. Data fra Rikstrygdeverket om-
fatter likevel ikke alle bidragspliktige og bidragsmottakere, bare de tilfellene hvor bidraget betales via 
trygdeetaten. Dette gjaldt anslagsvis 80-85 prosent av alle bidragspliktige og bidragsberettigede i 2002 
og 60-65 prosent i 2004 (se vedlegg B). Tallene er usikre. 5  
 
Det er grunn til å tro at det er de mest ressurssterke foreldrene som ordner seg privat. Etter hvert som 
andelen som ordner seg privat øker, vil den gruppen som får sitt bidrag formidlet via NAV/Riks-
trygdeverket, bli stadig mindre representativ for alle bidragspliktige og alle bidragsberettigede. Dette 
gjør sammenlikning av Rikstrygdeverks-data fra ett år til et annet, for eksempel fra 2002 til 2004, 
problematisk. 
 
Mye av det som kan være problematisk med skatteopplysningene i 2002, når vi skal sammenlikne dem 
med opplysningene i spørreskjemaet og vurdere kvaliteten på disse, gjelder også opplysningene fra 
Rikstrygdeverkets TOR9-register i 2004. Både opplysningene fra skatteligningen og fra Rikstrygde-
verkets register gjelder årlig betalt og mottatt beløp. For de bidragsforhold som startes eller avsluttes i 
løpet av undersøkelsesåret, vil ikke 12 ganger oppgitt månedlig beløp i spørreskjema/intervju tilsvare 
det som er betalt eller mottatt i løpet av året. Til dette kommer at særtilskudd som kommer i tillegg til 
det regulære månedlige bidraget, er inkludert i begge registrenes opplysninger om betalt/mottatt bidrag 
i løpet av året. Regelen om anledningen til å kreve særtilskudd ble videreført i det nye regelverket. 
                                                      
5 Lyngstad, Kjeldstad og Nymoen (2005) anslo andelen av foreldrene som i 2002 ordnet seg uten medvirkning fra 

trygdeetaten til 10-20 prosent. I en rapport utarbeidet av Rikstrygdeverket ble det anslått at andelen per 1. januar 2005 var 
25 prosent (Rikstrygdeverket 2005a). 
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Både i 2002 og i 2004 var det en del foreldre som inngikk i mer enn ett bidragsforhold, henholdsvis 5 
prosent i 2002, 7 prosent i 2004 (Kitterød 2005:28). Mens spørreskjema og intervju bare gir opp-
lysninger om bidrag betalt eller mottatt i den aktuelle bidragsrelasjonen, inkluderer opplysningene fra 
skatteligningen i 2004 og Rikstrygdeverkets register i 2004 opplysninger om betalt/mottatt bidrag i 
alle bidragsrelasjonene som vedkommende bidragspliktige eller bidragsberettigede er involvert i. 
Begge årene var det en del bidragspliktige og bidragsberettigede som ifølge registeropplysningene 
både betalte og mottok bidrag (se vedleggstabell A3.3 og A3.4).  

3.5 Analyseopplegg 
De registerdata vi har til rådighet for sammenlikning med spørsmålene om bidragets størrelse i spørre-
skjemaene for å få svar på våre spørsmål i innledningen er, som tidligere nevnt, opplysninger om 
betalt og mottatt barnebidrag per år. Dette gjelder både opplysningene fra skatteligningen i 2002 og 
opplysningene fra Rikstrygdeverket i 2004. De er således vel egnet til å vurdere i hvilken grad spørre-
skjemaopplysningene som ble samlet inn gjennom undersøkelsene om Samvær og bidrag 2002 og 
2004, gir et riktig uttrykk for betalt og mottatt barnebidrag som inntektskomponenter (betalt og mottatt 
bidrag per år). 
 
Vi har imidlertid ikke registeropplysninger som direkte gir et riktig uttrykk for nivået på betalt og 
mottatt barnebidrag (løpende bidrag per måned) og som vi kan sammenlikne spørreskjema-
opplysningene som ble samlet inn gjennom undersøkelsene om Samvær og bidrag 2002 og 2004, med. 
Ved å avgrense sammenlikningen til de tilfellene hvor vedkommende forelder inngår i bare én 
bidragsrelasjon og hvor bruddet mellom foreldrene skjedde minst ett år forut for registreringen, regner 
vi med at vi står igjen med de tilfellene hvor registeropplysningene om betalt eller mottatt bidrag også 
gir et rimelig godt uttrykk for det løpende bidragsnivået.  
 
Spørreskjema-/intervjuopplysningene om betalt og mottatt bidrag per måned multipliseres med tolv og 
justeres for antatt regulering i løpet av året før de sammenliknes med registeropplysningene. Vi tar 
utgangspunkt i den årlige reguleringen av minstebidraget (bidragsforskottet) og forutsetter at det 
månedlige bidraget reguleres i takt med det. 1. juni 2002 ble minstebidraget regulert opp med 1,7 
prosent, to år senere ble det regulert ned med ca. 1,6 prosent (Rikstrygdeverket 2003 og 2005c). 
Datainnsamlingen om månedlig bidrag fant sted om høsten, det vil si etter den årlige reguleringen. Det 
betyr at årlig bidrag i 2002, da bidraget antas å ha blitt regulert opp 1. juni, er noe lavere enn tolv 
ganger det oppgitte månedlige bidraget (11,93). For 2004 er det årlige bidraget noe høyere enn tolv 
ganger det oppgitte månedlige bidraget (12,08), siden bidraget det året antas å ha blitt regulert ned 1. 
juni. 
 
I kapittel 4 skal vi sammenlikne opplysningene fra spørsmålene om bidragsnivå i spørreskjemaene i 
2002-undersøkelsen (omregnet til årlig bidrag) med opplysningene fra inntektsstatistikken og selv-
angivelsesstatistikken. Vi vil sammenlikne ulike mål for nivået og fordelingen for data fra de ulike 
kildene, fordelingen av avviket mellom de ulike kildene og til slutt korrelasjonen per individ ved hjelp 
av en regresjonsligning. Vi vil legge størst vekt på de siste målene. I kapittel 5 vil vi beregne  årlig 
betalt/mottatt bidrag på grunnlag av opplysningene fra intervjuene i 2004-undersøkelsen og sammen-
likne med opplysninger om årlig betalt/mottatt bidrag i inntektsstatistikken (Rikstrygdeverkets 
register). Regiteropplysningene anses som fasiten som spørreskjemaopplysningene måles mot. For 
øvrig går vi fram som i kapittel 4. I kapittel 6 oppsummerer og konkluderer vi. 
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4. Sammenlikning med opplysninger fra inntektsstatistikken og 
selvangivelsesstatistikken (skatteligningen) i 2002 
Tabell 4.1 viser i hvilken grad det er samsvar mellom opplysningene i skatteligningen og opp-
lysningene i 2002-skjemaet om hvorvidt de bidragspliktige betalte bidrag i løpet av 2002 eller ikke og 
hvorvidt de bidragsberettigede mottok bidrag eller ikke.  
 
Mens det er samsvar mellom opplysningene fra spørreskjemaet og opplysningene fra skatteligningen i 
90 prosent av tilfellene (78 + 12 prosent) om hvorvidt de bidragspliktige betalte bidrag, er det bare 
samsvar i 82 prosent av tilfellene (72 + 10 prosent) om hvorvidt de bidragsberettigede mottok bidrag. 
På dette punktet er det altså dårligere samsvar mellom det de bidragsberettigede svarer når de blir 
spurt om de mottar bidrag eller ikke, og mellom opplysningene i skatteligningen enn det er mellom de 
bidragspliktiges svar og registeropplysningene.  
 

Tabell 4.1. Bidragspliktige og bidragsberettigede fordelt etter om de har betalt/mottatt 
barnebidrag i løpet av året ifølge opplysninger i spørreskjema og etter opplysninger 
fra skattelikningen. 2002. Prosent 

Opplysninger fra 
skjema: 

Opplysninger fra skatteligningen 

Bidragspliktige Ikke betalt Betalt Alle Antall
  Ikke betalt 12 3 15 
  Betalt 5 78 83 
  Uoppgitt 1 1 2 
  Alle 18 82 100 1046
  
Bidragsberettigede Ikke mottatt Mottatt Alle 
  Ikke mottatt 10 9 19 
  Mottatt 4 72 76 
  Uoppgitt - 5 5 
  Alle 14 86 100 1 260
Kilde: Undersøkelse om samvær og bidrag 2002, Statistisk sentralbyrå. 
 
I de følgende tabellene for 2002 har vi, for å kunne sammenlikne med tall fra 2004,6 begrenset oss til 
de tilfellene hvor vedkommende forelder enten mottok eller betalte barnebidrag. I tillegg har vi holdt 
utenfor de tilfellene hvor vi mangler opplysninger om bidragets størrelse fra spørreskjemaet, de 
tilfellene hvor det er mindre enn ett år siden bruddet mellom foreldrene og de tilfellene hvor 
vedkommende forelder inngår i mer enn én bidragsrelasjon (se avsnitt 3.3).  
 
Tabell 4.2 tilsvarer tabell 4.1 med unntak av de endringer som fremgår av foregående avsnitt. Det er 
tabell 4.2 og de etterfølgende tabellene vi skal sammenlikne med de tilsvarende tabellene for 2004. 
Tabell 4.2 viser, som tabell 4.1, at det er dårligere samsvar mellom spørreskjemaopplysningene og 
registeropplysningene for de bidragsberettigedes enn for de bidragspliktiges vedkommende.  
 
 

                                                      
6 For 2004 har vi ikke muligheter til å skille mellom de tilfellene hvor det ikke ble betalt bidrag i det hele tatt og de tilfellene 

hvor det ble betalt bidrag uten at trygdeetaten ble koblet inn, slik vi har kunnet gjøre for 2002 i tabell 4.1. 
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Tabell 4.2. Bidragspliktige og bidragsberettigede som betaler og/eller mottar barnebidrag 
fordelt etter om de har betalt og/eller mottatt barnebidrag i løpet av året ifølge 
opplysninger i spørreskjema og etter opplysninger fra skattelikningen. Bare foreldre 
med minst ett år siden bruddet og med bare én bidragsrelasjon. Eksklusive 
uoppgitt.1 2002. Prosent 

 Opplysninger fra skattelikningen 
Opplysninger fra 
skjema: 

Ikke betalt Betalt Alle Antall

Bidragspliktige  
  Ikke betalt 1 3 4 
  Betalt - 96 96 
  Alle 2 98 100 731
  
Bidragsberettigede Ikke mottatt Mottatt Alle 
  Ikke mottatt 1 10 11 
  Mottatt - 89 89 
  Alle 1 99 100 884
1 Eksklusive uoppgitt på spørsmål om bidragets størrelse i spørreskjema. 

Kilde: Undersøkelse om samvær og bidrag 2002, Statistisk sentralbyrå. 
 
Tabell 4.3 viser gjennomsnittlig betalt bidrag for bidragspliktige og gjennomsnittlig mottatt bidrag for 
bidragsberettigede. I begge tilfelle har vi tilsvarende opplysninger fra spørreskjemaet og skatte-
ligningen. I tillegg til gjennomsnittet viser også tabellen medianen, det vil si den midterste 
observasjonen eller den observasjonen som deler gruppen i to like store deler der den første halvparten 
har lavere bidrag enn medianen og den andre halvparten har høyere bidrag enn medianen. Medianen er 
mindre følsom for ekstremverdier enn gjennomsnittet. Dersom for eksempel en av de bidragspliktige i 
utvalget betaler et svært høyt bidrag, vil dette ene tilfellet kunne bidra til at gjennomsnittet også blir 
svært høyt, mens medianen ikke påvirkes i samme grad. I slike tilfelle kan det være bedre å sammen-
likne medianer enn gjennomsnitt. 
 

Tabell 4.3. Gjennomsnittlig og median barnebidrag per år for bidragspliktige og bidrags-
berettigede som betaler og/eller mottar barnebidrag ifølge opplysninger i 
spørreskjema1 og etter tilsvarende opplysninger fra skattelikningen. Bare foreldre 
med minst ett år siden bruddet og med bare én bidragsrelasjon. Eksklusive 
uoppgitt.2 2002. Kroner 

  
Betalt bidrag: Gjennomsnitt Standardfeil Median Antall
Bidragspliktige  
  Spørreskjema 33 369 966 29 348 731
  Skatteligningen 33 473 908 28 840 731
  
Mottatt bidrag:  
Bidragsberettigede  
  Spørreskjema 26 531 899 23 860 884
  Skatteligningen 28 738 664 25 160 884
  
1 Månedlig bidrag i spørreskjemaet er omregnet til årlig sum bidrag ved å multiplisere med tolv og korrigere for antatt regulering av bidraget  
per 1. juni 2002, dvs. ved å multiplisere det månedlige bidraget med 11,93. 2 Eksklusive uoppgitt på spørsmål om bidragets størrelse i 
spørreskjema. 

Kilde: Undersøkelse om samvær og bidrag 2002, Statistisk sentralbyrå. 
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Av tabellen ser vi at de bidragspliktige oppgir omtrent like høyt betalt gjennomsnittlig barnebidrag i 
spørreskjema som det ligningsopplysningene viser, mens de bidragsberettigede oppgir et noe lavere 
gjennomsnittlig bidrag i spørreskjema enn det ligningsopplysningene viser. Forskjellen er signifikant 
forskjellig fra null på 5-prosent nivå. Dersom vi i stedet for gjennomsnittene sammenlikner 
medianene, ser vi imidlertid at medianen i fordelingen av betalt bidrag er ca. 500 kroner høyere ifølge 
spørreskjemaopplysningene enn den er ifølge registeropplysningene. Medianen i fordelingen av 
mottatt bidrag er lavere ifølge spørreskjemaopplysningene enn ifølge registeropplysningene. Her er 
forskjellen på hele 1 300 kroner. 
 
Det kan være flere grunner til et slikt avvik mellom svarene på spørsmålene i skjemaet og opp-
lysningene i skatteligningen. Svarene bidragsberettigede og bidragspliktige gir på spørsmål som dette, 
vil kunne være farget av den enkeltes ståsted. Bidragspliktige vil kanskje i større grad enn bidrags-
berettigede regne med eventuelle ekstrautbetalinger og kanskje også egne utgifter til barnet (klær, 
fritidsutstyr, reiser og lignende), mens bidragsberettigede i større grad enn bidragspliktige vil regne 
barnebidraget netto (etter skatt).  
 
Tabell 4.4 viser i hvilken grad det er samsvar mellom svaret fra den enkelte forelder om bidragets 
størrelse og de tilsvarende opplysningene i skatteligningen. Vi ser at det var omtrent like høy andel i 
de to gruppene med godt samsvar mellom opplysningene i de to ulike kildene, det vil si mindre enn 50 
kroner per måned eller mindre enn 600 kroner i året i forskjell, 31 prosent av de bidragspliktige og 35 
prosent av de  bidragsberettigede. I de tilfellene hvor det er større avvik enn dette, så er det en tendens 
til at de bidragspliktige i noe større grad oppgir et høyere beløp i spørreskjemaet enn skatteligningen 
viser, enn et lavere beløp (38 mot 31 prosent), mens de bidragsberettigede har en tendens til å oppgi et 
lavere enn et høyere beløp enn det vi finner i skatteligningen (47 mot 18 prosent). 
 

Tabell 4.4.  Bidragspliktige og bidragsberettigede som betaler og/eller mottar barnebidrag 
fordelt etter om det er forskjell mellom betalt/mottatt barnebidrag ifølge 
skattelikningen og opplysninger fra spørreskjema. Årlig sum 2002.1 Bare foreldre 
med minst ett år siden bruddet og med bare én bidragsrelasjon. Eksklusive 
uoppgitt.2 Prosent  

 Bidragspliktige Bidragsberettigede
Bidrag ifølge register (skattelikningen) 
sammenliknet med bidrag ifølge opplysninger gitt 
i spørreskjema: 
 
Register-bidrag høyere enn spørreskjemabidrag 31 47
Omtrent samme beløp3 31 35
Spørreskjemabidrag høyere enn register-bidrag 38 18
Alle 100 100
Antall (N) 731 884
1 Månedlig bidrag i spørreskjemaet er omregnet til årlig sum bidrag ved å multiplisere med tolv og korrigere for antatt regulering av bidraget 
per 1. juni 2002, dvs. ved å multiplisere det månedlige bidraget med 11,93. 2 Eksklusive uoppgitt på spørsmål om bidragets størrelse i 
spørreskjema. 3 Differensen er mindre enn 50 kroner per måned eller 600 kroner per år. 

Kilde: Undersøkelse om samvær og bidrag 2002, Statistisk sentralbyrå. 
 
Vedleggstabell A4.1 gir mer detaljerte opplysninger om samsvaret mellom opplysningene i spørre-
skjemaet om barnebidragets størrelse og de tilsvarende opplysningene i skatteligningen om sum betalt 
eller mottatt bidrag i 2002.  
 
Tabell 4.5 viser resultatene fra en lineær regresjon mellom beregnet årlig bidrag ifølge spørreskjema 
(uavhengig variabel) og sum bidrag i 2002 ifølge skatteligningen (avhengig variabel). Koeffisientene 
er statistisk signifikante på 0,0001-nivå.  
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Tabell 4.5.  Bidragspliktige og bidragsberettigede som betaler og/eller mottar barnebidrag etter i 
hvor stor grad bidrag betalt/mottatt ifølge opplysninger fra spørreskjema1 forklarer 
fordelingen av betalt/mottatt årlig bidrag ifølge skattelikningen. Bare foreldre med 
minst ett år siden bruddet og med bare én bidragsrelasjon. Eksklusive uoppgitt.2 
2002. Resultater fra lineær regresjonsanalyse 

 Bidragspliktige Bidragsberettigede
 
Konstantledd 8 594 14 127
Koeffisient 0,75 0,55
Forklart varians (R2) 0,60 0,51
Antall (N) 731 884
1 Månedlig bidrag i spørreskjemaet er omregnet til årlig sum bidrag ved å multiplisere med tolv og korrigere for antatt regulering av bidraget 
per 1. juni 2002, dvs. ved å multiplisere det månedlige bidraget med 11,93. 2 Eksklusive uoppgitt på spørsmål om bidragets størrelse i 
spørreskjema. 

Kilde: Undersøkelse om samvær og bidrag 2002, Statistisk sentralbyrå. 
 
 
 
Vi ser at samsvaret mellom de to datakildene er bedre for de bidragspliktige enn for de bidrags-
berettigede. Både den estimerte koeffisienten og den forklarte variansen er høyere i den første 
gruppen av foreldre enn i den andre. Dette kan være nok en indikasjon på at spørreskjemaets 
spørsmål om mottatt barnebidrag ikke har vært presist nok i 2002. 
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5. Sammenlikning med opplysninger i inntektsstatistikken (Riks-
trygdeverkets TOR9-register) i 2004 
I 2004 var ikke mottatt bidrag skattbart slik som i 2002, og betalt bidrag gav ikke fradrag i skattbar 
inntekt. Bidragsbetalere og bidragsmottakere oppgav ikke lenger betalt og mottatt bidrag i selv-
angivelsen. Disse opplysningene finnes ikke i ligningsstatistikken for 2004. For dem som betaler eller 
mottar bidraget via trygdeetaten, har vi registeropplysninger om betalt og mottatt bidrag i løpet av året 
2004. Disse opplysningene er lagt inn i Statistisk sentralbyrås inntektsstatistikk for personer. 
 
For dem som ordnet seg privat uten å gå veien om trygdeetaten, har vi ikke l slike opplysninger i 2004. 
I det følgende må vi derfor begrense oss til dem som betalte eller mottok bidraget via trygdeetaten når 
vi skal sammenlikne spørreskjemaopplysningene fra 2004-undersøkelsen med opplysningene i 
inntektsstatistikken. Formålet med sammenlikningen er fortsatt å undersøke om spørreskjema-
opplysningene som ble samlet inn gjennom undersøkelsene om Samvær og bidrag 2004, stemmer 
overens med registeropplysningene om betalt og mottatt barnebidrag. 
 
Tabell 5.1 viser i hvilken grad det er samsvar mellom opplysningene fra inntektsstatistikken 2004 og 
opplysningene i 2004-skjemaet om hvorvidt de bidragspliktige betaler bidrag eller ikke og hvorvidt de 
bidragsberettigede mottar bidrag i løpet av året eller ikke. Tabellen omfatter bare dem som fikk 
bidraget betalt via trygdeetaten. Opplysningene i inntektsstatistikken er innhentet fra Rikstrygde-
verkets TOR9-register.  
 
 

Tabell 5.1. Bidragspliktige og bidragsberettigede med bidrag betalt via trygdeetaten fordelt etter 
om de har betalt/mottatt barnebidrag i løpet av året ifølge opplysninger fra 
inntektsstatistikken (Rikstrygdeverkets TOR9-register) og etter opplysninger i 
spørreskjema. 2004. Prosent 

Opplysninger fra 
skjema: 

Opplysninger fra Rikstrygdeverket 

Bidragspliktige Ikke betalt Betalt Alle
  Ikke betalt 3 7 10
  Betalt - 88 88
  Uoppgitt 0 3 3
  Alle 3 97 100
Antall 732
 
Bidragsberettigede Ikke mottatt Mottatt Alle
  Ikke mottatt 2 6 8
  Mottatt - 90 90
  Uoppgitt - 1 2
  Alle 2 98 100

Antall 913

Kilde: Undersøkelse om samvær og bidrag 2004, Statistisk sentralbyrå. 
 
Mens det er samsvar mellom opplysningene fra spørreskjemaet og opplysningene fra inntekts-
statistikken i 91 prosent av tilfellene (88 + 3 prosent) om hvorvidt de bidragspliktige betalte bidrag, er 
det samsvar i 92 prosent av tilfellene (90 + 2 prosent) om hvorvidt de bidragsberettigede mottok 
bidrag. Mens tabell 5.1 tyder på at det i 2004 var omtrent like godt samsvar mellom register-
opplysninger og spørreskjemaopplysninger om hvorvidt de bidragspliktige betalte bidrag som det var 
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mellom registeropplysninger og spørreskjemaopplysninger om hvorvidt de bidragsberettigede mottok 
bidrag, tyder tabell 4.1 på at dette ikke var tilfelle i 2002. Da var det dårligere samsvar for bidrags-
berettigede enn for bidragspliktige.  
 
Det er imidlertid så vidt mange forskjeller mellom tabell 4.1 og 5.1 at vi må være forsiktige med å 
trekke raske slutninger. For det første omfatter tabell 4.1 alle bidragspliktige og bidragsberettigede, 
mens tabell 5.1 bare omfatter dem som fikk betalt barnebidraget gjennom trygdeetaten. For det andre 
er andelen "uoppgitt" noe høyere blant de bidragsberettigede i 2002 enn i 2004, 5 mot 2 prosent. I  
tabell 4.2 og 5.2 (og i tabellene 4.3-4.5 og 5.3-5.5) har vi derfor begrenset oss til de tilfellene hvor 
vedkommende forelder enten mottok eller betalte barnebidrag. I tillegg har vi holdt utenfor de 
tilfellene hvor vi mangler opplysninger om bidragets størrelse fra spørreskjemaet, de tilfellene hvor det 
er mindre enn ett år siden bruddet mellom foreldrene og de tilfellene hvor vedkommende forelder 
inngår i mer enn én bidragsrelasjon. Dette er gjort for å gjøre tabellene fra 2002 og 2004 mer 
sammenlignbare, og for å holde utenfor sammenligningen noen av de tilfellene hvor spørreskjema-
opplysningene og registeropplysningene ikke skal stemme overens (flere bidragsrelasjoner, bidrags-
forholdet startet i løpet av året fordi det er mindre enn ett år siden bruddet). 
 
 

Tabell 5.2. Bidragspliktige og bidragsberettigede med bidrag betalt via trygdeetaten fordelt etter 
om de har betalt/mottatt barnebidrag i løpet av året ifølge opplysninger fra 
inntektsstatistikken (Rikstrygdeverkets TOR9-register) og etter opplysninger i 
spørreskjema. Bare foreldre med minst ett år siden bruddet og med bare én 
bidragsrelasjon. Eksklusive uoppgitt.1 2004. Prosent 

Opplysninger fra 
skjema: 

Opplysninger fra Rikstrygdeverket 

Bidragspliktige Ikke betalt Betalt Alle
  Ikke betalt 2 5 7
  Betalt 0 93 93
  Alle 3 97 100
Antall 570
 
Bidragsberettigede Ikke mottatt Mottatt Alle
  Ikke mottatt 2 6 7
  Mottatt 1 92 93
  Alle 2 98 100
Antall 747
1 Eksklusive uoppgitt på spørsmål om bidragets størrelse i spørreskjema. 

Kilde: Undersøkelse om samvær og bidrag 2004, Statistisk sentralbyrå. 
 
En sammenlikning mellom tabell 4.2 og 5.2 gir det samme inntrykket som vi får når vi sammenlikner 
tabell 4.1 og 5.1, at det i 2002 var et dårligere samsvar mellom det de bidragsberettigede svarte da de 
ble spurt om de mottar bidrag eller ikke og registeropplysningene enn det var mellom de bidrags-
pliktiges svar og registeropplysningene. I 2004 var det bedre samsvar mellom spørreskjema-
opplysningene og registeropplysningene på dette punktet for de bidragsberettigede. Da var det omtrent 
like godt samsvar mellom registeropplysninger og spørreskjemaopplysninger om hvorvidt de bidrags-
pliktige betalte bidrag som det var mellom registeropplysninger og spørreskjemaopplysninger om 
hvorvidt de bidragsberettigede mottok bidrag,   
 
Tabell 5.3 viser gjennomsnittlig betalt bidrag for alle bidragspliktige og gjennomsnittlig mottatt bidrag 
for alle bidragsberettigede. I begge tilfelle har vi tilsvarende opplysninger fra spørreskjema og inn-
tektsstatistikken (med Rikstrygdeverkets TOR9-register som kilde). I tillegg til gjennomsnittet viser 
også tabellen medianen i alle fordelingene. 
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Tabell 5.3. Gjennomsnittlig og median barnebidrag per år for bidragspliktige og bidrags-
berettigede hvor bidraget betales via trygdetaten. Opplysninger fra spørreskjema1 
og tilsvarende opplysninger fra inntektsstatistikken (Rikstrygdeverkets TOR9-
register). Bare foreldre med minst ett år siden bruddet og med bare én bidrags-
relasjon. Eksklusive uoppgitt.2 Bare de som får bidraget betalt via trygdeetaten. 
2004. Prosent 

  
Betalt bidrag: Gjennomsnitt Standardfeil Median Antall
Bidragspliktige  
  Spørreskjema 27 100 939 24 160 570
  Inntektsstatistikken 27 061 882 24 450 570
  
Mottatt bidrag:  
Bidragsberettigede  
  Spørreskjema 21 819 639 19 328 747
  Inntektsstatistikken 24 748 659 22 180 747
  
1 Månedlig bidrag i spørreskjemaet er omregnet til årlig sum bidrag ved å multiplisere med tolv og korrigere for antatt regulering av bidraget 
per 1. juni 2002, dvs. ved å multiplisere det månedlige bidraget med 12,08. 2 Eksklusive uoppgitt på spørsmål om bidragets størrelse i spørre-
skjema. 

Kilde: Undersøkelse om samvær og bidrag 2004, Statistisk sentralbyrå. 
 
Av tabellen ser vi at de bidragsberettigede oppgir et lavere årlig bidrag i spørreskjema enn det 
inntektsstatistikken viser, mens forskjellen mellom årlig bidrag ifølge spørreskjema og ifølge register-
data for de bidragspliktiges vedkommende ikke er større enn at det kan skyldes statistisk tilfeldighet. 
Dette stemmer godt med det vi fant i 2002 (jf. tabell 4.3). I den grad det er noen forskjell mellom 
spørreskjemaopplysninger og registeropplysninger for bidragspliktige, så er det blitt noe større 
forskjell i 2004 enn i 2002. Dette gjelder enten vi sammenlikner gjennomsnittet eller medianen i de to 
fordelingene.  
 
De to tabellene, tabell 4.3 og tabell 5.3, bygger imidlertid på to ulike utvalg. Mens tabell 5.3 bare 
omfatter de bidragspliktige og bidragsberettigede som får sine bidrag betalt via trygdeetaten, omfatter 
tabell 4.3 også de foreldrene som ordner bidragsbetalingen uten å blande inn det offentlige. Dersom vi 
også for 2002s vedkommende hadde kunnet begrense oss til de bidragspliktige og bidragsberettigede 
som får sine bidrag betalt via trygdeetaten, ville kanskje resultatet bli noe annerledes enn i tabell 4.3. 
 
Tabell 5.4 og 5.5 tyder på at kvalitativt dårlige opplysninger om bidragsnivået gitt av de bidrags-
berettigede i 2002, i 2004-undersøkelsen var blitt mer i samsvar med registeropplysningene, det vil si 
at kvaliteten var blitt bedre.  
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Tabell 5.4.  Bidragspliktige og bidragsberettigede med bidrag betalt via trygdeetaten fordelt 
etter forskjellen på barnebidrag fastsatt/utbetalt ifølge inntektsstatistikken 
(Rikstrygdeverkets TOR9-register) og opplysninger fra spørreskjema.1 Bare 
foreldre med minst ett år siden bruddet og med bare én bidragsrelasjon. Eksklusive 
uoppgitt.2 Årlig sum 2004.3 Prosent  

 Bidragspliktige Bidragsberettigede
Bidrag ifølge RTV sammenliknet med bidrag 
ifølge opplysninger gitt i spørreskjema: 
 
RTV-bidrag høyere enn spørreskjemabidrag 32 44
Omtrent samme beløp3 28 41
Spørreskjemabidrag høyere enn RTV-bidrag 39 15
Alle 100 100
Antall (N) 570 747
1 Månedlig bidrag i spørreskjemaet er omregnet til årlig sum bidrag ved å multiplisere med tolv og korrigere for antatt regulering av bidraget  
per 1. juni 2004, dvs. ved å multiplisere det månedlige bidraget med 12,08. 2 Eksklusive uoppgitt på spørsmål om bidragets størrelse i spørre-
skjema. 3 Differensen er mindre enn 50 kroner per måned eller 600 kroner per år. 

Kilde: Undersøkelse om samvær og bidrag 2004, Statistisk sentralbyrå. 
 
Andelen bidragsberettigede som oppgir et bidragsbeløp som, omregnet til samlet årlig bidrag, omtrent 
tilsvarer årlig bidrag ifølge registeropplysningene, er ifølge tabell 5.4 og 4.4 noe høyere i 2004 (41 
prosent) enn i 2002 (35 prosent). Blant de bidragspliktige var det noe færre som oppgav omtrent 
samme bidrag i intervju som vi finner igjen i registeret i 2004 enn i 2002, 28 mot 31 prosent. Begge 
årene var det en liten tendens til at de bidragspliktige oppgav høyere bidrag i spørreskjema/intervju 
enn registeropplysningene skulle tilsi, og en langt større tendens til at de bidragsberettigede oppgav et 
lavere mottatt bidrag enn registeropplysningene tyder på. 
 
Tabell 5.5 viser resultatene fra en lineær regresjon, der vi undersøker i hvilken grad man kan forklare 
variasjonen i årlig bidrag ifølge inntektsstatistikken (avhengig variabel) ved hjelp av opplysningene 
om bidragets størrelse i spørreskjemaet (uavhengig variabel).  
 

Tabell 5.5.  Bidragspliktige og bidragsberettigede med bidrag betalt via trygdeetaten etter i hvor 
stor grad sum årlig bidrag betalt/mottatt ifølge opplysninger fra spørreskjema1 
forklarer fordelingen av sum årlig betalt/mottatt bidrag ifølge inntektsstatistikken 
(Rikstrygdeverkets TOR9-register). Bare foreldre med minst ett år siden bruddet og 
med bare én bidragsrelasjon. Eksklusive uoppgitt.2 2004. Resultater fra lineær 
regresjonsanalyse 

 Bidragspliktige Bidragsmottakere 
 Alle  Alle  
Konstantledd 6 340  6 895  
Koeffisient 0,76  0,82  
Forklart varians (R2) 0,61  0,61  
Antall (N) 570  747  
1 Månedlig bidrag i spørreskjemaet er omregnet til årlig sum bidrag ved å multiplisere med tolv og korrigere for antatt regulering av bidraget 
per 1. juni 2004, dvs. ved å multiplisere det månedlige bidraget med 12,08. 2 Eksklusive uoppgitt på spørsmål om bidragets størrelse i spørre-
skjema. 

Kilde: Undersøkelse om samvær og bidrag 2004, Statistisk sentralbyrå. 
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Vi ser at de estimerte koeffisentene og den forklarte variansen er svært høy både for bidragspliktige og 
bidragsberettigede. For de bidragsberettigede har vi en estimert koeffisient på 0,82 og en forklart 
varians på 0,61. For denne gruppen er både forklart varians og estimert koeffisent høyere i 2004 (tabell 
5.5) enn i 2002 (tabell 4.5). Dette tyder på et langt bedre samsvar mellom spørreskjemaopplysningene 
og registeropplysningene i 2004 enn i 2002.  
 
For de bidragspliktiges vedkommende er det ingen vesentlig forskjell på forklart varians og estimert 
koeffisent i 2004 (tabell 5.5) og i 2002 (tabell 4.5). 
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6. Sammendrag og konklusjoner 
I tabell 6.1 har vi summert opp resultatene fra kapittel 4 og 5. Der vi finner godt samsvar mellom 
opplysninger fra spørreskjema og opplysninger fra register, markerer vi dette med et pluss (+), der det 
er dårlig samsvar, med et minus (-). Stjerne (*) betyr at denne indikatoren tyder på at det verken er 
spesielt dårlig eller spesielt godt samsvar. 
 

Tabell 6.1  Bidragspliktige og bidragsberettigede etter i hvor stor grad det er samsvar mellom 
opplysninger fra spørreskjema1 og opplysninger fra register.2 2002 og 20043 

 Bidragspliktige Bidragsberettigede
 2002 2004 2002 2004
Andel som betaler/mottar bidrag + + - +
Andel uoppgitt + * - *
Gjennomsnittlig bidrag + + - -
Medianen + + - -
Andel med tilnærmet samme beløp i  
spørreskjema/intervju og i register 

- * * +

Resultater fra lineær regresjon:  
   Estimert koeffisient + + - +
   Forklart varians (R2) + + - +
1 Månedlig bidrag i spørreskjemaet er omregnet til årlig sum bidrag ved å multiplisere med tolv og korrigere for antatt regulering av bidraget 
per 1. juni 2002 og 2004, i det første tilfellet ved å multiplisere det månedlige bidraget med 11,93, i det andre tilfellet ved å multiplisere det 
månedlige bidraget med 12,08. 2 Inntektsstatistikken og selvangivelsesstatistikken (skatteligningen) i 2002, Rikstrygdeverkets TOR9-register 
i 2004. 3 Opplysningene fra 2004 gjelder bare de tilfellene hvor bidraget ble betalt via trygdeetaten. 
 
 
Flertallet av indikatorene tyder på at det er rimelig godt samsvar mellom opplysningene om barne-
bidraget som vi finner i registre og opplysningene som foreldrene gir i spørreskjema og intervju. 
Unntaket er svarene fra de bidragsberettigede i 2002. De stemte dårligere overens med register-
opplysningene enn de gjorde i 2004, og dårligere enn svarene fra de bidragspliktige stemte overens 
med registeropplysningene i 2002 og i 2004. 
 
Dette har trolig sammenheng med spørsmålsformuleringen som ble brukt i skjemaet til bidrags-
berettigede (omsorgsforeldre) i 2002. I stedet for, som i 2004, å spørre om den bidragsberettigede 
mottok bidrag, ble det spurt om den bidragsberettigede mottok bidrag fra den andre forelderen (se 
avsnitt 3.2, jf. vedlegg C). Dette bidro til at vi det året fikk noe flere uoppgitt på dette spørsmålet fra 
de bidragsberettigede. En del visste rett og slett ikke om den bidragspliktige betalte for seg eller om 
det var folketrygden som betalte i form av bidragsforskott. Da spørsmålsformuleringen ble endret i 
2004, gjorde dette sammenlikning mellom opplysningene om mottatt bidrag i 2002 og 2004 
problematisk. 
 
Fjerningen av beskatningen av mottatt bidrag og av avkortingen av bidraget mot eventuell overgangs-
stønad kan også ha fjernet et par usikkerhetsmoment for intervjuobjektene og dermed gjort det lettere 
å svare på spørsmålet om bidragets størrelse. 
 
For de bidragspliktige er derimot en sammenlikning mellom 2002 og 2004 uproblematisk. Spørsmåls-
stillingen var den samme i 2002 som i 2004. Skattefradraget for betalt bidrag skapte neppe den samme 
usikkerheten for dem som beskatningen av mottatt bidrag skapte for de bidragsberettigede om hva de 
skulle svare på spørsmålet om bidragets størrelse, beløp før eller etter skatt (se avsnitt 3.3).  
 
Spørsmålene som foreldrene skulle svare på, var ikke det eneste som forandret seg fra 2002 til 2004. I 
2002 sammenliknet vi svarene til foreldrene med opplysninger fra skattelikningen, i 2004 med 
opplysninger fra Rikstrygdeverkets register. Mens sammenlikningen med opplysningene fra skatte-
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likningen i 2002 gjaldt et utvalg av alle bidragspliktige og bidragsberettigede, gjaldt sammenlikningen 
med opplysningene fra Rikstrygdeverket i 2004 bare dem som betalte eller mottok bidrag via trygde-
etaten, det vil si et underutvalg av bidragspliktige og bidragsberettigede. Dette kan ha påvirket 
resultatet av sammenlikningen mellom foreldrenes svar og registeropplysningene, og svekker dermed 
våre konklusjoner basert på denne sammenlikningen. Men dersom det er overgangen fra et utvalg av 
alle bidragspliktige og bidragsberettigede i 2002 til et underutvalg som betalte eller mottok bidrag via 
trygdeetaten i 2004, som er årsaken til at det er bedre samsvar mellom de bidragsberettigedes svar og 
registeropplysningene i 2004 enn i 2002, så skulle dette også gjelde for de bidragspliktige. Slik er det 
ikke. Samsvaret mellom de bidragspliktiges svar og registeropplysningene var minst like godt i 2002 
som i 2004 (se tabell 6.1 og tabellene 4.1-4.5 og 5.1-5.5). 
 
Vi konkluderer dermed med at de bidragsberettigedes svar om mottatt barnebidrag i 2002 ikke bør 
sammenliknes med de tilsvarende svarene i 2004. Dersom vi skal sammenlikne endringene i betalt 
bidrag fra 2002 til 2004 med endringene i mottatt bidrag fra 2002 til 2004, bør vi kanskje unngå å 
nytte opplysningene fra spørreskjema/intervju for begge gruppene. Sammenlikning med opplysninger 
fra senere undersøkelser om bidrag vil være uproblematisk så lenge man holder fast ved spørsmåls-
stillingene fra 2004. 
 
Dersom man derimot ønsker et presisere batteri av spørsmål om barnebidrag i eventuelle nye under-
søkelser om samvær og bidrag, kan man vurdere å skille mellom avtalt/fastsatt bidrag på den ene siden 
og faktisk betalt eller mottatt bidrag på den andre.  

 



23 

Referanser 
Barne- og familiedepartementet (2001): Om lov om endringer i barnelova, forskotteringsloven og i enkelte andre 
lover (nye regler for beregning av barnebidrag m. m.), Ot.prp. nr. 43, 2000-2001, Akademika As, Oslo. 
 
Barne- og likestillingsdepartementet (2006): Evaluering av nytt regelverk for barnebidrag, St.meld. nr. 19, 2006-
2007, Akademika As, Oslo. 
 
Kitterød, Ragni Hege (2004a): Samvær med barn etter samlivsbrudd: Hva svarer far og hva svarer mor? 
Samfunnsspeilet nr. 2, Statistisk sentralbyrå. 
 
Kitterød, Ragni Hege (2004b): Foreldreskap på tvers av hushold. Ansvar og omsorg for barn blant foreldre som 
ikke bor sammen. Resultater fra Undersøkelsen om samvær og bidrag 2002. Rapporter 2004/15, Statistisk 
sentralbyrå. 
  
Kitterød, Ragni Hege (2005): Når mor og far bor hver for seg. Ansvar og omsorg for barna før og etter 
bidragsreformen. Rapporter 2005/22, Statistisk sentralbyrå. 
 
Lyngstad, Jan (2007): Gikk barnebidragene ned etter bidragsreformen? Samfunnsspeilet nr. 2, Statistisk 
sentralbyrå. 
 
Lyngstad, Jan, Randi Kjeldstad og Erik Nymoen (2005): Foreldreøkonomi etter brudd. Omsorgsforeldres og 
samværforeldres økonomiske situasjon 2002. Statistisk sentralbyrå, Rapporter 2005/21. 
 
Rikstrygdeverket (2003): "Trygdestatistisk årbok 2003", Utredningsavdelingen. 
 
Rikstrygdeverket (2004): "Folketrygden. Nøkkeltall 2003", 01/2004, Utredningsavdelingen. 
 
Rikstrygdeverket (2005a): "Folketrygden. Nøkkeltall 2004", Statistikk 01/2005, Utredningsavdelingen. 
 
Rikstrygdeverket (2005b): "Private avtaler om barnebidrag", Rapport 7/2005. 
 
Rikstrygdeverket (2005c): "Trygdestatistisk årbok 2005", Utredningsavdelingen. 
 
Skaare, Sven og Gunnar Fodnesbergene (2005): Undersøkelsen om samvær og bidrag 2004. 
Dokumentasjonsrapport. Statistisk sentralbyrå, Notater 2005/41. 
 
Sætre, Aina Helen (2004a): Undersøkelsen om samvær og bidrag 2002. Dokumentasjons- og tabellrapport, 
Statistisk sentralbyrå, Notater 2004/6. 
 
Vedø, Anne (2004): Vekter i undersøkelsen om samvær og bidrag 2002, Statistisk sentralbyrå, Notater 2004/25. 
 



24 

Vedlegg A 

Vedleggstabeller 

 

Tabell A3.1. Barnebidrag betalt av bidragspliktige og barnebidrag mottatt av bidrags-
berettigede i hele bidragspar1 ifølge svar i spørreskjema2 og ifølge 
registeropplysninger (skatteligningen).3 Andel som betaler/mottar og gjennom-
snittlig betalt/mottatt bidrag.4 2002 og 2004.5 Prosent og kroner 

 Gjennomsnittlig bidrag Betaler/mottar bidrag Antall (N) 
  Ja Nei Uopp- 

gitt 
Alle  

2002       
Spørreskjemasvar 2002       
   Bidragspliktige 31 175 86 12 2 100 746
   Bidragsberettigede 26 392 81 16 4 100 746
Registeropplysninger 2002   
   Bidragspliktige 30 026 86 14 0 100 746
   Bidragsberettigede 27 815 87 13 0 100 746
2004   
Spørreskjemasvar 2004   
   Bidragspliktige 22 735 76 22 2 100 1 020
   Bidragsberettigede 20 305 80 19 1 100 1 020
       
1 Par av bidragspliktige og bidragsberettigede hvor begge foreldrene har svart på spørreskjema. 2 Månedlig bidrag i spørreskjemaet er 
omregnet til årlig sum bidrag ved å multiplisere med tolv og korrigere for antatt regulering av bidraget per 1. juni 2002 og 2004, i det første 
tilfellet ved å multiplisere det månedlige bidraget med 11,93, i det andre tilfellet ved å multiplisere det månedlige bidraget med 12,08. 3 I 
2002 var kilden selvangivelsesstatistikken og inntektsstatistikken. 4 Gjennomsnitt for alle, også dem som ikke har betalt/mottatt bidrag. 5 
Opplysningene fra 2004 gjelder bare de tilfellene hvor bidraget ble betalt via trygdeetaten.   

Kilde: Undersøkelser om samvær og bidrag 2002 og 2004, Statistisk sentralbyrå 
 

Tabell A3.2. Barnebidrag betalt av bidragspliktige og barnebidrag mottatt av bidrags-
berettigede i hele bidragspar1 ifølge skatteligningen i grupper etter om noen av 
foreldrene mottar overgangsstønad eller ikke. Andel som betaler/mottar og 
gjennomsnittlig betalt/mottatt bidrag.2 2002. Prosent og kroner 

 Bidrag betalt av 
bidragspliktige 

Bidrag mottatt av 
bidragsberettigede 

Antall 
(N) 

 Andel som 
betaler

Gjennomsnittlig 
betalt bidrag

Andel som 
mottar

Gjennomsnittlig 
mottatt bidrag 

 Prosent Kroner Prosent Kroner 
Alle par 86 30 026 87 27 815 746
Par hvor minst én av 
foreldrene mottar 
overgangsstønad 

91 28 360 96
 

27 346 131

Par hvor ingen av foreldrene 
mottar overgangsstønad 85 30 374 85

 
27 913 615

1 Par av bidragspliktige og bidragsberettigede hvor begge foreldrene har svart på spørreskjema. 2 Gjennomsnitt for alle, også dem som ikke 
har betalt/mottatt bidrag. 

Kilde: Undersøkelse om samvær og bidrag 2002, Statistikk sentralbyrå 
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Tabell A3.3. Alle bidragspliktige og bidragsberettigede fordelt etter om de har betalt og/eller 
mottatt  barnebidrag i løpet av året ifølge opplysninger i skatteligningen. 2002. 
Prosent 

 Mottatt bidrag 
Betalt bidrag: Ikke mottatt Mottatt Alle Antall
Bidragspliktige  
  Ikke betalt 17 1 18 
  Betalt 76 6 82 
  Alle 93 7 100 1046
  
Bidragsberettigede Ikke mottatt Mottatt Alle 
  Ikke betalt 13 80 93 
  Betalt 1 6 7 
  Alle 14 86 100 1 260
Kilde: Undersøkelse om samvær og bidrag 2002, Statistisk sentralbyrå. 
 

Tabell A3.4. Bidragspliktige og bidragsberettigede etter om de har betalt og/eller mottatt  barne-
bidrag i løpet av året ifølge inntektsstatistikken (Rikstrygdeverkets TOR9-register). 
Bare de som får bidraget betalt via trygdeetaten. 2004. Prosent 

Betalt bidrag: Bare 
betalt

Både betalt og mot-
tatt

Bare 
mottatt

Alle Antall

Bidragspliktige 91 6 3 100 732
Bidragsberettigede 2 18 80 100 913
Kilde: Undersøkelse om samvær og bidrag 2004, Statistisk sentralbyrå. 
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Tabell A4.1  Bidragspliktige og bidragsberettigede som betaler og/eller mottar barnebidrag 
fordelt etter differansen mellom bidrag betalt/mottatt ifølge skatteligningen og 
opplysninger fra spørreskjema.1 Bare foreldre med minst ett år siden bruddet og 
med bare én bidragsrelasjon. Eksklusive uoppgitt.2 2002. Prosent og kumulativ 
prosent 

Bidrag iflg. skatteligningen minus bidrag 
iflg. spørreskjema 

Alle  

Beløp per år.  Beløp per måned.  Bidragspliktige Bidrags-
berettigede 

Bidragspliktige Bidrags-
berettigede 

Kroner Kroner Prosent Kumu-
lativ  

Prosent Kumu-
lativ  

Prosent Kumu-
lativ  

Prosent Kumu-
lativ  

   prosent  prosent  prosent  prosent 
48 000+   4 000+ 0,6 0,6 0,5 0,5     
24 000 - 47 999 2 000 - 3 999 3,0 3,5 4,3 4,7     
12 000 - 23 999 1 000 - 1 999 6,5 10,0 10,5 15,2     
6 000 - 11 999 500 - 999 6,9 16,8 6,1 21,3     
3 600 - 5 999 300 - 499 4,2 21,0 4,1 25,4     
2 400 - 3 599 200 - 299 2,0 23,0 5,1 30,5     
1 200 - 2 399 100 - 199 4,8 27,8 7,1 37,6     
600 - 1 199 50 - 99 2,9 30,7 9,1 46,7     
1 - 599 1 - 49 24,0 54,7 23,8 70,5     
0 0 1,1 55,8 0,7 71,2     
(-1) - (-599)  (-1) - (-49) 6,0 61,7 10,7 81,9     
(-600) - (-1 199) (-50) - (-99) 6,4 68,1 1,7 83,6     
(-1 200) - (-2 399) (-100) - (-199) 5,6 73,7 2,6 86,2     
(-2 400) - (-3 599) (-200) - (-299) 5,1 78,8 1,3 87,4     
(-3 600) - (-5 999) (-300) - (-499) 5,3 84,2 4,2 91,6     
(-6 000) - (-11 199) (-500) - (-999) 7,6 91,7 3,2 94,7     
(-12 000) - (-23 999) (-1 000) - (-1 999) 5,0 96,7 3,8 98,5     
(-24 000) - (-47 999) (-2 000) - (-3 999) 3,0 99,7 1,1 99,6     
(-48 000)- (-4 000)- 0,2 100,0 0,4 100,0     
Alle  100,0  100,0      
Antall  731  884      
1 Månedlig bidrag i spørreskjemaet er omregnet til årlig sum bidrag ved å multiplisere med tolv og korrigere for antatt regulering av bidraget 
per 1. juni 2002, dvs. ved å multiplisere det månedlige bidraget med 11,93. 2 Eksklusive uoppgitt på spørsmål om bidragets størrelse i 
spørreskjema. 

Kilde: Undersøkelse om samvær og bidrag 2002, Statistikk sentralbyrå 
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Tabell A5.1.  Bidragspliktige og bidragsberettigede med bidrag betalt via trygdeetaten fordelt 
etter differansen mellom bidrag betalt/mottatt ifølge opplysninger fra 
inntektsstatistikken (Rikstrygdeverkets TOR9-register) og opplysninger fra 
spørreskjema.1 Bare foreldre med minst ett år siden bruddet og med bare én 
bidragsrelasjon. Eksklusive uoppgitt.2 2004. Prosent og kumulativ prosent 

Bidrag iflg. RTVs register minus bidrag 
iflg. spørreskjema 

Alle  

Beløp per år.  Beløp per måned.  Bidragspliktige Bidrags-
berettigede 

  

Kroner Kroner Prosent Kumu-
lativ  

Prosent Kumu-
lativ  

    

   prosent  prosent     
48 000+   4 000+ 0,3 0,3 0,3 0,3     
24 000 - 47 999 2 000 - 3 999 2,6 3,0 4,4 4,7     
12 000 - 23 999 1 000 - 1 999 5,0 8,0 6,8 11,5     
6 000 - 11 999 500 - 999 6,2 14,2 8,9 20,4     
3 600 - 5 999 300 - 499 4,5 18,7 5,3 25,7     
2 400 - 3 599 200 - 299 5,2 23,9 4,5 30,1     
1 200 - 2 399 100 - 199 6,1 30,0 5,5 35,7     
600 - 1 199 50 - 99 2,3 32,3 8,5 44,2     
1 - 599 1 - 49 8,4 40,7 22,0 66,1     
0 0 2,3 43,0 2,2 68,4     
(-1) - (-599)  (-1) - (-49) 17,9 60,9 16,6 84,9     
(-600) - (-1 199) (-50) - (-99) 6,8 67,7 2,9 87,8     
(-1 200) - (-2 399) (-100) - (-199) 7,0 74,6 3,0 90,8     
(-2 400) - (-3 599) (-200) - (-299) 5,5 80,1 2,1 92,9     
(-3 600) - (-5 999) (-300) - (-499) 4,8 84,9 2,4 95,3     
(-6 000) - (-11 199) (-500) - (-999) 6,6 91,5 1,4 96,7     
(-12 000) - (-23 999) (-1 000) - (-1 999) 6,3 97,8 2,2 98,9     
(-24 000) - (-47 999) (-2 000) - (-3 999) 1,7 99,5 1,0 99,9     
(-48 000)- (-4 000)- 0,6 100,0 0,1 100,0     
Alle  100,0  100,0      
Antall  570  747      
1 Månedlig bidrag i spørreskjemaet er omregnet til årlig sum bidrag ved å multiplisere med tolv og korrigere for antatt regulering av bidraget 
per 1. juni 2002, dvs. ved å multiplisere det månedlige bidraget med 12,08. 2 Eksklusive uoppgitt på spørsmål om bidragets størrelse i spørre-
skjema. 

Kilde: Undersøkelse om samvær og bidrag 2002, Statistikk sentralbyrå 
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Vedlegg B 
 

 

Anslag over andelen foreldre som får sine barnebidrag betalt via 
trygdeetaten  

1. Formål 
I dette vedlegget anslås andelen barn og/eller andelen 'bidragsrelasjoner' 7 hvor bidraget betales 
og/eller mottas via trygdeetaten.  
 
Vi begrenser oss til barn under 18 år som er registrert bosatt sammen med bare én av sine foreldre og 
hvor begge foreldrene er registrert bosatt i landet. 
 
Anslagene baseres på makrotall (fra Rikstrygdeverket og Statistisk sentralbyrås befolkningsstatistikk) 
og for 2004s vedkommende også fra utvalget av 'bidragspliktige' og 'bidragsberettigede' i Statistisk 
sentralbyrås undersøkelse om samvær og bidrag 2004.  

2. Andel barn som fikk barnetrygd via trygdeetaten 
Statistikk over hvor mange barn som bor sammen med én forelder, ble først laget på grunnlag av 
Folke- og boligtellingen 3.11.2001 og siden 1.1. hvert år fra og med 2005 på grunnlag av befolknings-
statistikken. Hvert fjerde barn er registrert bosatt sammen med bare én av foreldrene (se tabell B1). 
 
 

Tabell B1 Barn 0-17 år registrert bosatt i landet.1 Antall i alt og prosent som er registrert bosatt 
sammen med bare én forelder. 2001, 2005 og 2006 

 
   I alt  Med én forelder  
   Antall        Prosent 
 
20012   1 049 842 23,1 
20053   1 078 072 25,1 
20063   1 082 675 25,4 
____________ 
1 Som barn regnes en person som er bosatt i samme bolig/privathusholdning som minst en av foreldrene, og som ikke selv er i samliv og/eller 
bor sammen med egne barn. Barn er biologiske barn og adoptivbarn. Fosterbarn regnes ikke som barn. 2 Folke- og boligtellingen 3.11.2001. 3  
Befolkningsstatistikken, barn. 1. januar. www.ssb.no/emner/02/01/20/barn. Frigitt 26.01.2007. 
 
 
 
På dette grunnlag anslås andel barn som bor sammen med bare én forelder 31.12. 2002 og 2004, til 
henholdsvis 24,3 og 25,1 prosent av alle barn 0-17 år (se tabell B2). 
 
 
 
                                                      
7 En bidragsrelasjon består av far, mor og det barnet/de barna de har sammen. En av foreldrene, som oftest mora, er registrert 

bosatt sammen med barnet/barna, men ikke sammen med den andre forelderen.  
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Tabell B2 Anslag over barn 0-17 år som er registrert bosatt sammen med bare én forelder 
31.12.2002 og 2004. Antall og andel (prosent) av alle barn 0-17 år1 

 
  Antall  Andel med Antall med 
  i alt  én forelder én forelder 
 
31.12.2002 1 065 8632 24,33  259 005 
31.12.20044 1 078 072 25,1  270 596 
____________ 
1 Som barn regnes en person som er bosatt i samme bolig/privathusholdning som minst en av foreldrene, og som ikke selv er i samliv og/eller 
bor sammen med egne barn. Barn er biologiske barn og adoptivbarn. Fosterbarn regnes ikke som barn. 2 Anslag basert på tilsvarende tall for 
2004 og forholdet mellom alle personer 0-17 år per 1.1.2003 og 2005. 2 Gjennomsnitt av anslag basert på (a) endringen fra 3.11.2001 til 
1.1.2005 og (b) fra 1.1.2005 til 1.1.2006. 3 Satt lik tallene for 1.1.2005. 
 
 
Rikstrygdeverket (nåværende NAV) har statistikk over hvor mange barn som får barnebidraget 
utbetalt gjennom det offentlige (se tabell B3). På grunnlag av Rikstrygdeverkets tall og egne anslag 
over antall barn 0-17 år som bor sammen med bare én forelder ('bidragsbarn'), beregnes i tabell B4 
andel 'bidragsbarn' som får bidraget utbetalt fra trygdeetaten. 
 
 

Tabell B3 Antall barn 0-17 år1  per 31.12.2 som får barnebidraget gjennom trygdeetaten. 2002 og 
2004 

 
    Alle  Utenlands- Innenlands- 
    saker  saker  saker 
 
31.12.2002   188 237 14 073  174 164 
31.12.2004   157 821 12 4003  145 421 
_________________ 
1 Inklusive barn i sin første måned etter fylte 18 år. 2 Trygdestatistisk årbok 2003 og 2005, tabell 17.2. 3 Foreløpig anslag. 
 
 
Anslagene over antall 'bidragsbarn' fra befolkningsstatistikken i tabell B2 omfatter barn hvor den ene 
forelderen bor i utlandet. Når vi i tabell B4 beregner andel 'bidragsbarn' som mottar bidrag via det 
offentlige, inkluderer vi derfor også utenlandssakene fra tabell B3, det vil si de tilfellene hvor den ene 
forelderen er registrert bosatt i utlandet.  
 

Tabell B4 'Bidragsbarn' som får sine barnebidrag betalt via trygdeetaten. 31.12.2002 og 2004. 
Antall og prosent 

 
   'Bidragsbarn' 'Bidragsbarn' med bidrag 
   i alt  via trygdeetaten 
     Antall  Andel 
 
31.12.2002  259 0051 188 2372 72,7 prosent 
31.12.2004  270 5961 157 8212 58,3 prosent 
_____________________ 
1 Se tabell B2. 2 Se tabell B3. 
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Våre anslag tyder altså på at andelen av 'bidragsbarna' som fikk bidraget gjennom trygdeetaten, falt fra 
73 prosent i 2002 til 58 prosent i 2004. 

3. Andel 'bidragsrelasjoner' hvor bidraget ble betalt via trygdeetaten 
På grunnlag av befolkningsstatistikken er det også mulig å beregne antall foreldre som bor sammen 
med sine barn, men ikke sammen med den andre forelderen (bidragsberettigede), antall foreldre som 
har egne barn som de ikke bor sammenmed og som heller ikke bor sammen med den andre forelderen 
(bidragspliktige) og antall 'bidragsrelasjoner' (se fotnote 7). 
 
 
 

Tabell B5 Antall bidragsberettigede og bidragspliktige. Bare tilfeller hvor begge foreldre er 
registrert bosatt i landet. 2002 

 
Antall personer som bare er 'bidragsmottakere'    142 732 
Antall personer som bare er 'bidragspliktige'    141 313 
Antall personer som både er 'bidragsmottakere' og 'bidragspliktige'2   18 626 
                                           Sum  302 671 
1 Kilde: Befolkningsstatistikk 2002. Upubliserte tabeller fra Anne Vedø. 2 I disse tilfellene har begge foreldrene ett eller flere av de felles 
barna registrert bosatt på sin adresse. 
 
 
 
Tabell B6 viser hvordan de 302 671 foreldrene i tabell B5 er fordelt på antall 'bidragsrelasjoner' de 
inngår i. 
 
 
 

Tabell B6 Antall bidragsrelasjoner. Bare tilfeller hvor begge foreldre er registrert bosatt i 
landet. 2002 

 
Antall  Frekvenser  
relasjoner 
(a)  (b)  (a) x (b) 
 
1  278 461 278 461 
2    22 747   45 494 
3      1 369     4 107 
4           88        440 
5             6          30 
  Sum  328 532 
_____________________ 
1 Kilde: Befolkningsstatistikk 2002. Upubliserte tabeller fra Anne Vedø. 
 
 
Siden det er to foreldre som inngår i hver bidragsrelasjon, blir antall 'bidragsrelasjoner': 328 532/2 = 
164 266. For 2004 har vi ikke tilsvarende tall. 
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Tabell B7 Antall løpende barnebidragssaker i trygdeeaten per 31.12.2002 og 20041 

    Alle  Utenlands- Innenlands- 
    saker  saker  saker 
 
31.12.2002   146 309 11 435  134 874 
31.12.2004   123 333 11 305  112 028 
___________________________ 
1 Trygdestatistisk årbok 2003 og 2005, tabell 17.1. 
 
 
Vi har beregnet antall bidragsberettigede, antall bidragspliktige og antall bidragsrelasjoner i tabell B5, 
B6 og dermed også i tabell B8, bare for de tilfellene hvor begge foreldrene er registrert bosatt i landet. 
Når vi i tabell B8 beregner andelen bidragsrelasjoner hvor bidraget går via trygdeetaten, må vi derfor 
holde utenlandssakene utenfor. På dette grunnlaget kan vi beregne andelen til 82,1 prosent. 
 
 

Tabell B8 Andel 'bidragsrelasjoner' hvor betalingen skjer via trygdeetaten. 2002 og 2004. Antall 
og prosent 

 
   'Bidrags- 'Bidragsrelasjoner' hvor bidraget 
   relasjoner' går via trygdeetaten 
   i alt  Antall  Andel  
 
31.12.2002  164 2661 134 8742 82,1 prosent 
31.12.2004     -     -  61,6 prosent3  
____________________ 
1 Beregnet på grunnlag av tabell B6. 2 Se tabell B7. 3 Kilde: Undersøkelsen om samvær og bidrag 2004. 
 
 
For 2004 har vi, som tidligere nevnt, ikke tilsvarende tall fra befolkningsstatistikken. I tabell B8 har vi 
derfor beregnet andel 'bidragsrelasjoner' hvor betalingen går via trygdetaten på grunnlag av opp-
lysninger fra Undersøkelsen om samvær og bidrag 2004. Opplysningene er koblet til fra inntekts-
statistikken som igjen har fått dem fra Rikstrygdeverkets TOR9-register. For 2002 ble det ikke 
gjennomført en tilsvarende kobling fra TOR9-registeret til inntektsstatistikken. Det året baserte man 
seg på opplysninger fra skatteligningen. Dermed har man ikke kunnet beregne andel bidragsrelasjoner 
hvor bidraget går via trygdeetaten ved hjelp av Undersøkelsen om samvær og bidrag 2002. 
 
Vi ser at i 2002 ble barnebidraget utbetalt via trygdeetaten i 61,6 prosent av tilfellene. 

4. Oppsummering og diskusjon 
For 2002 har vi bare anslag for andelen bidragsforeldre som får sine bidrag betalt via trygdeetaten (82 
prosent) basert på statistikk fra Rikstrygdeverket og befolkningsstatistikken. For 2004 har vi et anslag 
(ca. 62 prosent) basert på Undersøkelsen om samvær og bidrag 2004 med tilkoblede register-
opplysninger om barnebidrag fra Rikstrygdeverket.  
 
Vi har også anslag over hvor stor andel av bidragsbarna som får bidraget via trygdeetaten. Disse 
anslagene, som er basert på statistikk fra Rikstrygdeverket og befolkningsstatistikken, er noe lavere. 
Andelen bidragsbarn som fikk barnebidrag via trygdeetaten ble anslått til 73 prosent i 2002, 58 prosent 
i 2004.  
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Anslagene er basert på ulike datakilder og litt ulike forutsetninger i 2002 og 2004. Det dreier seg om 
grove anslag. Anslaget for andelen bidragsforeldre som får sine bidrag betalt via trygdeetaten i 2004 er 
dessuten beheftet med statistisk usikkerhet.  
 
Våre anslag avviker noe fra tidligere anslag som er gjort. Lyngstad, Kjeldstad og Nymoen (2005) 
anslo andelen av foreldrene som i 2002 ordnet seg uten medvirkning fra trygdeetaten til 10-20 prosent. 
I en rapport utarbeidet av Rikstrygdeverket ble det anslått at andelen per 1. januar 2005 var 25 prosent 
(Rikstrygdeverket 2005b). 
 
På denne bakgrunn er det ikke grunnlag for å konkludere med annet enn grove og usikre anslag over 
andelen bidragsforeldre som får bidraget betalt via trygdetaten, 80-85 prosent i 2002, 60-65 prosent i 
2004. Det er viktig å huske på at dette er beregnet som en andel av alle bidragspliktige og bidrags-
berettigede, det vil si av alle barneforeldre som ikke bor sammen.  
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Vedlegg C 

2002. Skjema for bidragsmottakere 
 
 
46. Betaler den andre forelderen deg underholdsbidrag for barnet/barna? 
 

 Ja  
 Nei  ⇐ hopp til spørsmål 52 
 
 
47. Hvordan ble underholdsbidraget fastsatt? 
 

 Ved avtale mellom meg og den andre forelderen  ⇐ hopp til 49 
 Av bidragsfogden/trygdekontoret ....................... ……  
 Av domstolen ..................................................... ……  
 
 
48. Hvorfor ble ikke bidraget avgjort ved avtale mellom foreldrene? 
 

 Vi ble ikke enige................................................. ……  
 Vi skjønte ikke reglene for bidragsfastsetting..... ……  
 Vi syntes det var greit å overlate det til en tredje part  
 Andre grunner, 
 spesifiser: _________________________________  
 
 
49. Hvor mye betaler den andre forelderen i bidrag for barnet/barna pr. måned? 
 

 Kroner: ___________ 
 
 
50. Skylder den andre forelderen penger for bidrag du skulle ha fått, enten direkte til 

deg eller til bidragsfogden/trygdekontoret? 
 

 Ja  
 Nei  
 Vet ikke  
 
 
 
51. Hva synes du om størrelsen på bidraget i forhold til din egen og den andre 

forelderens inntekt? 
 

 Jeg synes den andre forelderen  betaler alt for mye  
 Jeg synes den andre forelderen  betaler litt for mye  
 Jeg synes den andre forelderen  betaler passelig  
 Jeg synes den andre forelderen  betaler litt for lite  
 Jeg synes den andre forelderen  betaler alt for lite  
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2002. Skjema for bidragspliktige 
 
45. Betaler du underholdsbidrag for barnet/barna til den andre forelderen? 
 

 Ja  
 Nei  ⇐ hopp til spørsmål 52 
 
 
 
46. Hvordan ble underholdsbidraget fastsatt? 
 

 Ved avtale mellom meg og den andre forelderen    ⇐ hopp til 48 
 Av bidragsfogden/trygdekontoret ....................... ……  
 Av domstolen ..................................................... ……  
 
 
47. Hvorfor ble ikke bidraget avgjort ved avtale mellom foreldrene? 
 

 Vi ble ikke enige................................................. ……  
 Vi skjønte ikke reglene for bidragsfastsetting..... ……  
 Vi syntes det var greit å overlate det til en tredje part  
 Andre grunner, 
 spesifiser: _________________________________  
 
 
48. Hvor mye betaler du i bidrag for barnet/barna pr. måned? 
 

 Kroner: ___________ 
 
 
49. Skylder du penger for bidrag du skulle ha betalt, enten direkte til den andre 

forelderen eller til bidragsfogden/trygdekontoret? 
 

 Ja  
 Nei  ⇐ hopp til spørsmål 51 
 
 
50. Omtrent hvor stor bidragsgjeld har du? Oppgi beløpet i hele 1 000 kroner. 
 

 Beløp i hele tusen kroner: ___________ 
 
 
51. Hva synes du om størrelsen på bidraget i forhold til din egen og den andre 

forelderens inntekt? 
 

 Jeg synes jeg betaler alt for mye .......................  
 Jeg synes jeg betaler litt for mye........................  
 Jeg synes jeg betaler passelig...........................  
 Jeg synes jeg betaler litt for lite..........................  
 Jeg synes jeg betaler alt for lite..........................  
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2004. Skjema for bidragsmottakere 
 

 
42. Mottar du underholdsbidrag for barnet/ barna? 
 

Ja...............................................   gå til spm 47 
Nei .............................................    

 
43. Hva er den viktigste grunnen til at du ikke mottar bidrag for barnet/ barna? 
 
 
 
 
 
44. Hvordan ble det bestemt  at du ikke skulle motta bidrag for barnet/ barna?  
 

Avtalt mellom meg og den andre forelderen  
Fastsatt av bidragsfogden/trygdekontoret .….  
Fastsatt av domstolen ....................................  

 
45. Synes du det er urimelig eller rimelig at du ikke mottar bidrag? 
 

Urimelig .....................................    
Rimelig.......................................    
 

46. Hvis du tenker  to år tilbake, mottok du bidrag da? 
 

Ja...............................................     
Nei ..............................................        gå til 54 
Barnet er under to år/ mindre 
enn to år siden samlivsbrudd......    

 
47. Hvor mye mottar du i bidrag for barnet/ barna i måneden? 

Kroner: /___________/ 
 
 
48.Hvordan ble barnebidraget fastsatt?  
 

Avtalt mellom meg og den  
andre forelderen ........................  gå til spm 50 
Fastsatt av bidragsfogden/ 
trygdekontoret............................  
Fastsatt av domstolen ...............  
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49. Hvorfor ble ikke bidraget fastsatt ved avtale mellom foreldrene?  
 

Vi ble ikke enige ..........................................  
Vi skjønte ikke reglene for  
bidragssetting ..............................................  
Vi syntes det var greit å overlate 
det til en tredje part......................................  
Andre grunner..............................................  
Spesifiser  
 
 
 

50. Hvis du tenker to år tilbake i tid, har bidraget blitt endret siden den gang? 
 
Ja...............................................    
Nei .............................................   gå til spm 53 
Barnet er under to år/ mindre 
enn to år siden samlivsbrudd ...   gå til spm 53 
 

51. Vil du si at det har blitt: 
 
Vesentlig høyere .........................................  
Noe høyere..................................................  
Noe lavere ...................................................  
Vesentlig lavere...........................................  
 

52. Hva vil du si er den viktigste grunnen til at bidraget er blitt endret? 
 
 
 
 
 
 

53.  I forhold til den andre forelderens inntekt og din egen inntekt, hva synes du om størrelsen 
på bidraget? Synes du den andre forelderen betaler: 
 
Altfor mye ....................................................  
Litt for mye...................................................  
Passelig .......................................................  
Litt for lite .....................................................  
Alt for lite......................................................  
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2004. Skjema for bidragspliktige 
42. Betaler du underholdsbidrag for barnet/ barna? 
 

Ja...............................................   gå til spm 47 
Nei .............................................    

 
43. Hva er den viktigste grunnen til at du ikke betaler bidrag for barnet/ barna? 
 
 
 
 
 
44. Hvordan ble det bestemt at du ikke skulle betale bidrag for barnet/ barna?  
 

Avtalt mellom meg og den andre forelderen  
Fastsatt av bidragsfogden/trygdekontoret......  
Fastsatt av domstolen ....................................  

 
45. Synes du det er urimelig eller rimelig at du ikke betaler bidrag? 
 

Urimelig .....................................    
Rimelig.......................................    
 

46. Hvis du tenker  to år tilbake, betalte du bidrag da? 
 

Ja...............................................     
Nei ............................................        gå til 54 
Barnet er under to år/ mindre 
enn to år siden samlivsbrudd....    

 
47. Hvor mye betaler du i bidrag for barnet/ barna i måneden? 
 

Kroner: /___________/ 
48.Hvordan ble barnebidraget fastsatt?  
 

Avtalt mellom meg og den  
andre forelderen ........................  gå til spm 50 
Fastsatt av bidragsfogden/ 
trygdekontoret............................  
Fastsatt av domstolen ...............  

 
49. Hvorfor ble ikke bidraget fastsatt ved avtale mellom foreldrene?  
 

Vi ble ikke enige ..........................................  
Vi skjønte ikke reglene for  
bidragssetting ..............................................  
Vi syntes det var greit å overlate 
det til en tredje part......................................  
Andre grunner..............................................  
Spesifiser  
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50. Hvis du tenker to år tilbake i tid, har bidraget blitt endret siden den gang? 
 
Ja...............................................    
Nei .............................................   gå til spm 53 
Barnet er under to år/ mindre 
enn to år siden samlivsbrudd ...   gå til spm 53 
 

51. Vil du si at det har blitt: 
 
Vesentlig høyere .........................................  
Noe høyere..................................................  
Noe lavere ...................................................  
Vesentlig lavere...........................................  
 

52. Hva vil du si er den viktigste grunnen til at bidraget er blitt endret? 
 
 
 
 
 
 

53.  I forhold til den andre forelderens inntekt og din egen inntekt, hva synes du om størrelsen 
på bidraget? Synes du at du betaler: 
 
Altfor mye ....................................................  
Litt for mye...................................................  
Passelig .......................................................  
Litt for lite .....................................................  
Alt for lite......................................................  
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