Det skal du vide
om børnebidrag

Børnebidrag
Hvis du ikke bor sammen med dit barns anden forælder, kan den
af jer, der bor med barnet, søge om et bidrag fra den anden. Det
kan fx være aktuelt, hvis I lige er blevet skilt. Bidraget kaldes et
børnebidrag.
Børnebidrag er et beløb, som den ene af jer skal betale til den
anden. Tanken med bidraget er, at I begge skal være med til at
forsørge barnet. I kan selv lave en aftale om børnebidrag. Hvis I
ikke kan blive enige om bidraget, kan I få Familieretshuset til at
fastsætte beløbet for jer.

Andre bidrag
Der findes andre bidrag end børnebidrag – fx ægtefællebidrag,
uddannelsesbidrag og konfirmationsbidrag – læs mere om dem
på www.borger.dk/familieydelser

Her kan du se eksempler på, hvor du skal henvende dig:
Hvis du gerne vil have børnebidrag

Kontakt

Du kan ikke blive enig med dit barns anden forælder
om bidraget og vil gerne have det offentlige til at
fastsætte det.

Familieretshuset

Hvis du modtager børnebidrag

Kontakt

Du har tidligere fået Familieretshuset til at
fastsætte et børnebidrag, men mener, du bør
have et højere bidrag.

Familieretshuset

Dit barns anden forælder kan eller vil ikke betale
bidraget til dig. Derfor vil du gerne have hjælp til
at få pengene opkrævet og udbetalt til dig.

Udbetaling Danmark

Du har kun fået en del af bidraget eller får ikke
bidraget til tiden.

Udbetaling Danmark

Hvis du betaler børnebidrag

Kontakt

Du tjener mindre end tidligere og vil derfor
gerne betale mindre i børnebidrag.

Familieretshuset

Dit barn bor hos dig nogle dage om ugen, og
du vil derfor gerne vide, om du stadig skal
betale børnebidrag.

Familieretshuset

Du får en opkrævning på bidraget fra
Udbetaling Danmark, men vil gerne betale
det direkte til den anden forælder.

Udbetaling Danmark

Jeg har ikke fået mit bidrag
Hvis du får børnebidrag og ikke har modtaget dit bidrag til tiden,
kan du få Udbetaling Danmark til at hjælpe dig med at opkræve
det fra den anden forælder. Læs mere om det og de andre regler
for børnebidrag på www.borger.dk/familieydelser

Hvor skal jeg henvende mig?
Hvis du modtager, betaler eller gerne vil have børnebidrag, skal
du i nogle situationer henvende dig til Familieretshuset og i andre
situationer til Udbetaling Danmark.

Hvad kan jeg ellers få?

Betjen dig selv på nettet

Udover børnebidrag findes der forskellige ydelser, som børnefamilier kan få.
Stort set alle får børne- og ungeydelse – bedre kendt som børnechecken.
Lever du alene med dit barn, kan du måske få børnetilskud.
Få et overblik her:
Lever du …

Kan du få …

sammen med dit barns
anden forælder

børne- og ungeydelse

sammen med en anden partner

børne- og ungeydelse
børnebidrag

alene med dit barn

børne- og ungeydelse

… eller ring til
Udbetaling Danmark

børnebidrag
børnetilskud
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