RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

Vejledning om børnebidrag
Generelt om børnebidrag
Forældre har pligt til at forsørge deres børn. Hvis den ene forælder ikke opfylder sin pligt til at
forsørge barnet, kan den anden forælder søge om, at han eller hun bliver pålagt at betale børnebidrag. Normalt skal der kun betales bidrag til barnet fylder 18 år.
Det er som udgangspunkt den forælder, der har barnet boende – eller hvor barnet bor mest – der
kan ansøge om at få den anden forælder til at betale børnebidrag.
Sager om børnebidrag behandles enten af rigsombuddet eller af kredsretten. I afsnittet ”Ansøgning om børnebidrag” kan du læse mere om, hvilke sager rigsombuddet behandler og hvilke sager, der behandles af kredsretten.
Børnebidragets størrelse
Bidragets størrelse afhænger af den betalende forælders indtægt. Bidraget bliver dog som hovedregel ikke lavere end normalbidraget, heller ikke selv om den betalende forælders indkomst er
lav.
Normalbidragets størrelse afhænger af, hvor barnet bor:
 Bor barnet i Grønland fastsættes normalbidraget af Grønlands Selvstyre. Du kan læse mere om normalbidragets størrelse i Grønland på rigsombuddets hjemmeside
www.rigsombudsmanden.gl
 Bor barnet i Danmark fastsættes normalbidraget af Social- og Integrationsministeriet. Du
kan læse mere om normalbidragets størrelse i Danmark på Ankestyrelsens Familieretsafdelings hjemmeside www.familiestyrelsen.dk
Forhøjet bidrag
Har den betalende forælder (bidragspligtige) en høj indtægt, skal vedkommende muligvis betale
et bidrag, der er højere end normalbidraget. Det kan være et fast beløb eller normalbidraget med
tillæg af en procentsats. Rigsombuddet indhenter økonomiske oplysninger, inden der træffes
afgørelse om forhøjet bidrag.
Særlige bidrag
I nogle tilfælde kan man søge rigsombuddet om et éngangsbeløb til barnet. Det er f.eks. ved barnets fødsel, dåb og/eller konfirmation. Bidragenes størrelse afhænger af, hvor barnet bor.
 Fødsel: Rigsombuddet kan efter moderens ansøgning pålægge faderen at betale bidrag til
udgifterne ved et barns fødsel samt til moderens underhold i 2 måneder før og 1 måned
efter fødslen.
 Dåb: Ved barnets dåb eller navngivning kan rigsombuddet efter ansøgning pålægge et bidrag til den forælder, der ikke betaler til dåben eller navngivningen. Du skal søge om
dåbsbidrag inden 3 måneder efter, at barnet er blevet døbt eller navngivet.



Konfirmation: Ved barnets konfirmation kan du søge om, at rigsombuddet fastsætter et
bidrag. Du skal søge om konfirmationsbidrag inden 3 måneder efter, at barnet er blevet
konfirmeret.
Hvis barnet ikke skal konfirmeres, kan rigsombuddet fastsætte et beklædningsbidrag. Dette har samme størrelse som konfirmationsbidraget. Beklædningsbidraget skal søges inden
3 måneder efter, at klassekammeraterne er blevet konfirmeret.

Uddannelsesbidrag
Pligten til at betale børnebidrag ophører, når barnet fylder 18 år. Hvis barnet er under uddannelse, kan det dog i nogle tilfælde modtage bidrag, indtil det er fyldt 24 år. Det afhænger af både
barnets, moderens og faderens indtægter. Rigsombuddet indhenter økonomiske oplysninger,
inden der træffes afgørelse om uddannelsesbidrag.
Forældrenes aftale om børnebidrag
Hvis I er enige om barnets forsørgelse, kan I selv lave en aftale om dette. I kan f.eks. aftale, at den
ene forælder skal betale børnebidrag til den anden, eller I kan aftale, at I deler udgifterne til barnets forsørgelse.
Kan I ikke blive enige om beløbet, eller ønsker I bidraget fastsat af rigsombuddet, skal I indsende
en ansøgning.

Ansøgning om børnebidrag
Hvordan du skal søge om børnebidrag afhænger af jeres situation som forældre.
Ved separation og skilsmisse
Skal I separeres eller skilles, vil spørgsmålet om børnebidrag blive afgjort i forbindelse med separationen eller skilsmissen. Der skal være mindst én af jer, der har bidragspligt overfor barnet, men
I kan sagtens aftale, at det beløb, der skal betales i børnebidrag, indtil videre er 0 kr. I kan på ethvert tidspunkt søge rigsombuddet om at få ændret beløbet.
Gift, men flyttet hver for sig
Er I gift, men flyttet fra hinanden, skal du udfylde et ansøgningsskema. Du kan finde ansøgningsskemaet på rigsombuddets hjemmeside. Du kan også hente ansøgningsskemaet hos rigsombuddet og hos det lokale politi uden for Nuuk.
Sammen med ansøgningen skal du vedlægge alle de nødvendige dokumenter. Det fremgår af
ansøgningsskemaet, hvilke dokumenter, du skal vedlægge. Rigsombuddet kan ikke behandle din
sag, hvis du ikke har vedlagt alle de rigtige dokumenter.
Hvis du bor i Nuuk skal du sende ansøgningsskemaet samt alle de nødvendige dokumenter til
rigsombuddet. Bor du uden for Nuuk, kan du sende ansøgningsskemaet til rigsombuddet eller
aflevere det til politiet.
Samboende uden at være gift
Har I boet sammen uden at være gift, skal du henvende dig til kredsretten.
Hverken gift eller samboende
Har I hverken været gift eller boet sammen, skal du henvende dig til kredsretten.
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Udbetaling af børnebidrag
Børnebidraget betales enten månedsvis eller halvårsvis forud. På ansøgningsskemaet kan du vælge, om du ønsker bidraget månedsvis eller halvårsvis. Hvis du ikke vælger en af de to muligheder i
ansøgningsskemaet, betales bidraget halvårsvis.
Hvis bidraget ikke bliver betalt, kan du henvende dig til kommunen.

Ændring / bortfald af børnebidrag
Børnebidragets størrelse er som hovedregel minimum normalbidraget. Med derudover afhænger
bidragets størrelse af den betalende forælders indtægt. Det betyder, at hvis den betalende forælders indtægt ændres betydeligt, kan bidragets størrelse også ændres.
Hvis man f.eks. betaler forhøjet bidrag, kan det eventuelt nedsættes, hvis ens indtægt falder meget. Ligeledes kan bidraget blive højere, hvis den betalende forælders indtægt bliver betydeligt
højere.
Hvis der er sket ændringer i bidragsbetalers indtægt, kan både den, der modtager børnebidraget
og den, der betaler bidraget selv søge om ændring af bidraget. I kan også søge om ændring eller
bortfald af bidraget, hvis forholdene har ændret sig, f.eks. at barnet opholder sig ca. lige meget
hos hver af jer, og I begge betaler nogenlunde lige meget til barnets forsørgelse.
Hvis I flytter sammen igen, bortfalder rigsombuddets afgørelse om børnebidrag automatisk.
Ændringen vil normalt have virkning fra den første forfaldsdag efter afgørelsen.
Ansøgning om ændret bidrag
Bidragets størrelse kan kun ændres, hvis en af forældrene søger om at få det ændret.
Hvis du vil søge om ændring af bidraget, skal du kontakte den myndighed, der oprindeligt afgjorde
din sag om bidrag, det vil sige rigsombuddet eller kredsretten.
Hvis det var rigsombuddet, der oprindeligt afgjorde sagen om børnebidrag, skal du udfylde et
ansøgningsskema om ændring. Du kan finde ansøgningsskemaet på rigsombuddets hjemmeside,
www.rigsombudsmanden.gl. Du kan også hente ansøgningsskemaet hos rigsombuddet eller hos
det lokale politi uden for Nuuk.
Sammen med ansøgningen skal du vedlægge alle de nødvendige dokumenter. Det fremgår af
ansøgningsskemaet, hvilke dokumenter, du skal vedlægge. Rigsombuddet kan ikke behandle din
sag, hvis du ikke har vedlagt alle de rigtige dokumenter.
Du skal sende eller aflevere ansøgning samt de nødvendige dokumenter til rigsombuddet eller til
det lokale politi uden for Nuuk.
Hvis det var kredsretten, der oprindeligt afgjorde sagen om børnebidrag, skal du henvende dig til
kredsretten for at få bidragets størrelse ændret.
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