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Børnebidrag –

hvorfor, hvornår og hvor meget ?

Forældre har forsørgelsespligt over for deres mindreårige børn. Hvis en eller begge
forældre ikke bor sammen med barnet, kommer denne pligt til udtryk som et bør-
nebidrag – en pengeydelse, der betales til barnets forsørgelse. Derfor vil også for-
ældre, hvis barn er anbragt uden for hjemmet, skulle betale børnebidrag.

Oftest opstår problemet, når to forældre går fra hinanden, så kun den ene forælder
derefter deler adresse med barnet.

Forældre kan selv aftale børnebidrag,- både størrelsen af bidraget, samt hvornår og
hvor ofte der skal betales. Hvis forældrene ikke kan blive enige, kan Statsforvalt-
ningen træffe afgørelse.

Statsforvaltningen kan fastsætte et bidrag. De kan også ændre en tidligere afgørel-
se eller aftale om bidrag, så bidraget forhøjes, nedsættes eller helt bortfalder.

Blanketter til anmodning om Statsforvaltningens hjælp findes på Statsforvaltnin-
gens hjemmeside – www.statsforvaltningen.dk. Ønsker man at få ændret en tidli-
gere bidragsafgørelse, skal der forinden indbetales et gebyr på 1.500 kr., medmin-
dre anmodningen skyldes, at barnet er flyttet fra den ene forælder til den anden.

Statsforvaltningen kan ændre en aftale mellem forældrene om, at der ikke skal
betales børnebidrag,- hvis forholdene har ændret sig, eller hvis Statsforvaltningen
synes, at aftalen strider imod barnets tarv.

Statsforvaltningens sagsbehandlingstid er for tiden ca. 4 måneder og ikke 4 uger,
der skulle være det "normale". Statsforvaltningen angiver pt. at være massivt på-
virket af et stort antal sager.

Det er en forudsætning for en anmodning om børnebidrag, at den anden forælder
ikke overholder sin forsørgelsespligt. Der kan ikke fastsættes børnebidrag, hvis der
er fælles forældremyndighed med en deleordning, hvor barnet er lige lang tid hos
hver af sine forældre, og begge forældre deltager i betalingen af udgifterne til bar-
nets daglige basale fornødenheder.

Et børnebidrag fastsættes enten som et normalbidrag eller som et forhøjet bidrag.

Normalbidraget reguleres årligt og består af et grundbeløb og et tillæg. I 2013 er
grundbeløbet kr. 1.104,00 og tillægget kr. 143.00, hvorfor normalbidraget samlet
er på kr. 1.247,00. Bidragsbetaleren kan trække grundbeløbet fra i skat.



Side 2

Har den, der skal betale bidrag, en høj indtægt kan Statsforvaltningen forhøje nor-
malbidraget med 25, 50, 100, 200 eller 300% alt efter, hvor stor indtægten er, og
hvor mange børn vedkommende har forsørgelsen for. Indtægten hos forælderen,
hvor barnet bor, har ikke betydning.

Normalt fastsætter Statsforvaltningen børnebidraget med virkning fra det tids-
punkt, hvor den relevante ændring i barnets forhold er indtrådt. For eksempel fra
det tidspunkt, hvor forældrene har ophævet samlivet, eller hvor en tidligere dele-
ordning reduceres til en ordning, hvor denne ene forælder har mindre samvær. Det
er dog en forudsætning, at Statsforvaltningen har modtaget ansøgningen inden 6
måneder fra det tidspunkt, hvor ændringen indtrådte, ellers fastsættes bidraget
som udgangspunkt fra det tidspunkt, Statsforvaltningen modtog ansøgningen.

Hvis der er uenighed om, hvorvidt den ene forælder opfylder sin forsørgelsespligt,
kan Statsforvaltningen indhente oplysninger herom fra forældrene.

Det er muligt at klage over Statsforvaltningens afgørelse om børnebidrag inden 4
uger.

Et børnebidrag skal betales direkte fra den ene forælder til den anden, men hvis
betalingen udebliver, er det muligt at søge Udbetaling Danmark (tidligere kommu-
nen) om forskudsbetaling. Uanset der er fastsat et forhøjet bidrag, kan der dog
alene ske forskudsbetaling af normalbidraget.

Pligten til at betale børnebidrag ophører, når barnet fylder 18 år, hvis barnet flytter
hjem til den forælder, som er pålagt bidragspligt, eller hvis forældrene genoptager
deres samliv.


