Det skal du vide om
bidragssager
Hvad er bidrag og hvem har ret til at få bidrag?
Hvilke slags bidrag kan man få? Hvordan behandler
kredsretten sagen?

HVAD ER BIDRAG?
Bidrag er penge, som en person skal betale for at hjælpe med at dække en anden persons daglige udgifter.
Ægtefællebidrag
Hvis ægtefæller bliver separeret eller skilt, kan retten i særlige tilfælde beslutte, at den ene ægtefælle skal
betale bidrag til den anden ægtefælle. Disse ægtefællebidrag fastsættes i forbindelse med separationen
eller skilsmissen og kan senere ændres af den myndighed, der har fastsat bidraget.
Man kan kun få ægtefællebidrag, hvis man har været gift i en længere periode og hvis éns muligheder for
skaffe sig en indtægt er blevet forringet på grund af ægteskabet. Du kan læse mere om ægtefællebidrag i
pjecen om separation og skilsmisse.
Børnebidrag
Begge forældre skal være med til at betale udgifter til mad, tøj, daginstitutioner og så videre. Hvis en af
forældrene ikke vil være med til at betale udgifterne, kan kredsretten beslutte, at forælderen skal betale
børnebidrag.
Det er den person, der har barnet boende, som kan kræve bidrag. Hvis barnet er i pleje, kan
plejeforældrene kræve bidrag fra begge forældre.
Den, der har barnet boende kan søge om bidrag til:
 Barnets almindelige udgifter indtil barnet bliver 18 år
o Normalbidrag er på 1.000 kr. pr. måned til hvert barn.
o Hvis den, der skal betale bidrag har en særlig høj indkomst, kan der fastsættes et højere
bidrag
 Dåbsbidrag er et engangsbeløb på 763 kr.
 Særbidrag til dækning af særlige udgifter ved barnets sygdom eller begravelse
 Konfirmationsbidrag er et engangsbeløb på 3.033 kr.
o Hvis barnet ikke skal konfirmeres, kan der i stedet fastsættes et beklædningsbidrag
 Uddannelsesbidrag til personer mellem 18 og 24 år, som er under uddannelse
Desuden kan moderen søge om barselsbidrag. Dette bidrag er et fast beløb på og har ikke nogen
forbindelse til moderens barselsorlov.

 Det er meget vigtigt at du skriver de rigtige
kontaktoplysninger i ansøgningen.
 Kredsretten afviser sagen, hvis du ikke oplyser
en korrekt adresse på dig selv og din modpart.
 Kredsretten kan først behandle sagen, når
retten har modtaget de nødvendige oplysninger.

HVORDAN SØGER MAN OM BØRNEBIDRAG?
Man kan søge om børnebidrag ved at henvende sig til kredsretten, hvor moderen bor. For at få bidrag skal
man udfylde en blanket, som man kan få udleveret i kredsretten eller finde på www.domstol.gl under
selvbetjening/blanketter
Sammen med ansøgningen skal man aflevere en kopi af følgende dokumenter:
Ved ønske om normalbidrag skal man medbringe
 Dåbsattest for barnet hvor der står begge forældres navne eller
 Retsbog med faderskabsanerkendelse eller
 Dom om faderskab
Ved ønske om forhøjet bidrag skal man medbringe
 Eventuel tidligere resolution eller retsbog om normal bidrag
 Seneste årsopgørelse fra Skattestyrelsen på begge parter
 De 3 seneste lønsedler, hvis der er sket væsentlige ændringer i indkomsten siden seneste
årsopgørelse fra Skattestyrelsen
Ved ønske om nedsættelse af forhøjet bidrag skal man medbringe
 Retsbog med beslutning om forhøjet resolution
 Seneste årsopgørelse fra Skattestyrelsen
 De 3 seneste lønsedler, hvis der er sket væsentlige ændringer i indkomsten siden seneste
årsopgørelse fra Skattestyrelsen
Ved ønske om fritagelse skal man medbringe
 Tidligere retsbog
 Dokumentation for, at man ikke længere har pligt til at betale bidrag
Ved ønske om uddannelses bidrag skal man medbringe
 Bekræftelse fra den skole som barnet skal starte på og
 Dåbsattest for barnet med begge forældres navne eller
 Retsbog med faderskabsanerkendelse eller
 Dom om faderskab
Ved ønske om konfirmations- eller beklædningsbidrag skal man medbringe
 Bekræftelse fra præsten
 Dåbsattest for barnet med begge forældres navne eller
 Retsbog med faderskabsanerkendelse eller
 Dom om faderskab
Ved ønske om dåbsbidrag skal man medbringe
 Bekræftelse fra præsten
 Faderskabs anerkendelse eller
 Dom om faderskab
Ved ønske om særbidrag skal man medbringe
 Kvitteringer for udgifter til begravelse eller udgifter til behandling af sygdom med videre

SAGENS FORLØB
Når kredsretten har modtaget ansøgningen, sender retten et brev til den forælder, som ansøger ønsker at
få bidrag fra. Modtageren af brevet har 4 ugers frist til at svare i sagen.

Hvis modtageren af brevet ikke svarer inden de 4 uger er gået, kan kredsretten træffe beslutning om, at
den forælder, der ikke har barnet boende skal betale bidrag. Mangler retten nogle oplysninger for at
kunne træffe beslutning i sagen, kan retten selv indhente oplysningerne. For eksempel kan retten
kontakte Skattestyrelsen for at få oplysninger om parternes indtægter.
Protesterer forælderen mod at betale bidrag, kan retten indkalde parterne til et retsmøde med en
dommer.
Retten sender sin beslutning til begge parter. Hvis retten træffer beslutning om, at der skal betales bidrag,
sendes orienteres bidragskontoret ved Kommunen om beslutningen.

Kontakt
Er du i tvivl om noget eller har du brug for vejledning kan du finde flere oplysninger på
www.domstol.gl eller kontakte kredsretten på telefon: 36 38 00

