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1. Indledning 

 

Børnetilskuddet er et tilskud, som ydes fra det offentlige til forsørgelse af børn. Formålet med 

børnetilskuddet er, at de forældre som har en lav indkomst, får støtte fra det offentlige til at forsørge 

barnet og dække de omkostninger, der er forbundet med at have børn.  

 

Børnetilskuddet udregnes gradueret efter den aktuelle indkomst. Der er ingen krav om, at 

børnetilskuddet holdes adskilt fra den tilskudsberettigedes øvrige økonomi, tilskuddet kan derfor indgå 

som en del af det almindelige husholdningsbudget eksempelvis til køb af madvarer, køb af tøj, legetøj 

osv. 

 

På trods af at der ikke er noget krav om at holde børnetilskuddet adskilt fra familiens øvrige økonomi, 

har børnetilskuddet en særlig status, idet tilskuddet ikke kan gøres til genstand for kreditorforfølgning, 

modregning m.v. overfor den, der er berettiget til at modtage tilskuddet.  

 

Det er kommunes pligt at undersøge, hvilke familier i kommunen der har ret til børnetilskud, det 

kræver derfor ingen forudgående ansøgning fra forældrene. Det påhviler kommunalbestyrelsen at 

indhente de oplysninger, der er nødvendige til beregningen af børnetilskuddets størrelse
1
. Denne 

ordning skal sikre, at alle der har ret til børnetilskud, også modtager børnetilskud. Børnetilskuddet 

udbetales forskudsvis månedligt.  

 

 

2. Formelle betingelser 

 

Som nævnt i afsnit 1 er det kommunalbestyrelsens pligt at undersøge om betingelserne for, at der 

tildeles børnetilskud er til stede. Såfremt alle følgende punkter er opfyldt, er kommunen forpligtet til at 

udbetale børnetilskud uanset om, den tilskudsberettigede har anmodet om tilskuddet eller ej. 

 

2.1. Barnet er under 18 år. 

Børnetilskuddet udbetales første gang fra den måned, der følger efter måneden, i hvilken retten til 

tilskuddet erhverves. For et nyfødt barn, hvor betingelserne for at modtage børnetilskud er opfyldt, 

udbetales tilskuddet den første måned efter den måned, hvor barnet er født. Sidste udbetaling sker 

den måned, i hvilket retten til tilskud ophører. For et barn der fylder 18 år, bortfalder tilskuddet ved 

udløbet af den måned, barnet fylder 18 år. 

 

2.2. Barnet har hjemkommune i Grønland. 

Børn har som hovedregel hjemkommune fælles med forældremyndighedens indehaver. Et barn kan 

således godt befinde sig udenfor Grønland og stadig være berettiget til børnetilskud, blot den ene af 

forældrene bor i Grønland. Det gælder f.eks. børn, der er på efterskoleophold eller andet midlertidigt 

ophold i Danmark. 

 

                                                      
1
 Der kan dog være enkelte undtagelser ift. indhentning af oplysninger ved væsentlige ændringer i 

borgerens aktuelle indkomst 
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Er forældremyndighedsindehaveren/-erne flyttet til udlandet og barnet stadig bor i Grønland, er det 

anbringelseskommunen, der er hjemkommune, hvis der er tale om en offentlig anbringelse, og barnets 

opholdskommune, hvis der er tale om en privat anbringelse
2
  

 

For personer, der er omfattet af Nordisk Konvention om social sikring eller andre internationale aftaler, 

er hjemkommunekravet for barnet ikke gældende. 

 

2.3. Tilskudsberettigede skal have fast bopæl og være tilmeldt folkeregistret i Grønland.  

Ved fast bopæl forstås det sted, hvor man regelmæssigt sover, når man ikke er midlertidigt 

fraværende på grund af ferie, forretningsrejse, sygdom eller lignende, og hvor man har sine ejendele.  

 

I de fleste tilfælde har en person fast bopæl på den adresse, hvor personen er tilmeldt folkeregistret. 

En person, der ikke har nogen egentlig fast bopæl, anses for at have hjemkommune, der hvor 

personen har sit faste opholdssted.  

 

En person, der ikke har nogen egentlig fast bopæl, har måske heller ikke sit barn hos sig, men der kan 

være tilfælde, hvor personen uden fast bopæl har anbragt sit barn hos familie og stadig er 

tilskudsberettiget. 

 

Har en person sine ejendele eller sit faste opholdssted på et skib, er den faste bopæl i den kommune, 

hvor pågældende er tilmeldt folkeregistret. Folkeregisteradressen vil i sådant et tilfælde typisk være i 

den kommune, hvor skibet er hjemmehørende og oftest ligger i havn.  

 

2.4. Enten barnet eller tilskudsberettigede skal have dansk indfødsret (statsborgerskab) eller såvel 

barnet som den tilskudsberettigede har haft fast bopæl i Grønland i det seneste år.  

Der er kun krav om, at barnet eller den tilskudsberettigede skal have dansk indfødsret for at kunne 

modtage børnetilskud. Et barn får automatisk dansk indfødsret ved fødslen, hvis blot en af forældrene 

har dansk indfødsret. Dette er endvidere uafhængigt af, om forældrene har indgået ægteskab,  

 

Et barn født i udlandet, får dansk indfødsret ved adoption. 

 

Barnet vil ikke have dansk indfødsret, hvis barnet er født i udlandet af en mor, som ikke har dansk 

indfødsret. Har faderen dansk indfødsret, vil barnet dog automatisk få dansk indfødsret, hvis 

forældrene senere hen indgår ægteskab. 

 

Statsborgere fra Finland, Island, Norge og Sverige samt tidligere danske statsborgere, kan 

erhverve/generhverve indfødsretten ved at afgive erklæring herom over for Rigsombuddet. For 

yderligere uddybning af dette, henvises til Rigsombudsmanden.  

 

Kravet om fast bopæl i Grønland det seneste år kan almindeligvis dokumenteres gennem oplysninger 

fra folkeregistret. Kan bopælskravet ikke dokumenteres herigennem må forældrene fremvise anden 

dokumentation, der kan sidestilles hermed. For nærmere definering af fast bopæl, jf. punkt 3. 

 

 

                                                      
2
 Landstingsforordning nr. 2 af 12. juni 1995 om kommunernes indbyrdes betalingsforpligtelse. 
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2.5. Barnet må ikke være anbragt udenfor hjemmet i henhold til forordningen om hjælp til børn og 

unge eller blive forsørget af det offentlige.  

En tilskudsberettiget, der får sit barn anbragt udenfor hjemmet i henhold til forordningen om hjælp til 

børn og unge, vil ikke være berettiget til børnetilskud. Det gælder anbringelse såvel i familiepleje som 

på en døgninstitution.  

 

Er barnet anbragt i en privat plejefamilie som er formidlet af forældremyndighedsindehaveren, 

udbetales børnetilskuddet som udgangspunkt stadig til forældremyndighedsindehaveren. Kommunen 

kan dog beslutte, at børnetilskuddet i stedet skal udbetales til plejeforældrene. I sådanne tilfælde vil 

beløbet på børnetilskuddet stadig blive udregnet på baggrund af forældrenes indkomst, se nedenfor 

under afsnit 3. 6.  

 

Når der i loven står nævnt ”i øvrigt forsørges af det offentlige” er der tænkt på de tilfælde, hvor barnet 

ikke er offentlig anbragt, forældrene fortsat lever, men hvor det offentlige går ind og overtager 

forsørgelsen. Det kan eksempelvis være i de tilfælde, hvor en ung under 18 år selv får et barn og det 

offentlige går ind og overtager forsørgelsen. I sådanne tilfælde vil forældrene til den unge mor ikke 

være berettiget til børnetilskud.  

 

Modtager den unge mor under 18 år ikke offentlig hjælp eller på anden vis forsørges af det offentlige, 

berøres retten til børnetilskud ikke af, at hun selv får et barn og bliver berettiget til børnetilskud. Det vil 

sige den unge mors forældre vil fortsat være berettiget til at modtage børnetilskud.  

 

I forhold til sætningen ”i øvrigt forsørges af det offentlige” skal desuden erindres, at der ikke er tænkt 

på situationer, hvor den tilskudsberettigede modtager hjælp i henhold til forordningen om offentlig 

hjælp. Det vil sige, at forældre der modtager offentlige ydelser så som uddannelsesstøtte, pension 

eller offentlig hjælp, er berettiget til at modtage børnetilskud ligesom alle andre, hvis de i øvrigt 

opfylder betingelserne for at modtage tilskuddet.  

 

Er begge forældre afgået ved døden, vil barnet blive forsørget af det offentlige, da der i sådanne 

tilfælde ikke er nogen forældre, der har forsørgelsespligten.  

 

2.6. Barnet har ikke indgået ægteskab. 

Retten til børnetilskud ophører, hvis barnet indgår ægteskab. Har forældrene til barnet ikke 

tilstrækkelige midler til deres samlede forsørgelse, må det vurderes om de opfylder betingelserne for 

at modtage offentlig hjælp.  

 

I de tilfælde, hvor moderen til barnet er under 18 år og ikke har indgået ægteskab, vil den unge mors 

forældre fortsat være berettiget til at modtage børnetilskud. Børnetilskuddet skal i dette tilfælde 

udbetales indtil den unge mor fylder 18 år. 

 

2.7. Familier, der flytter til Grønland 

Familier, der flytter til Grønland, kan, såfremt betingelserne i § 1 er opfyldt, få udbetalt børnetilskuddet 

fra den første i måneden efter tilflytningsdatoen. Det vil sige, at er der tale om en familie, hvor enten 

barnet eller den, der er berettiget til at få tilskuddet udbetalt, er dansk statsborger, kan der udbetales 

børnetilskud umiddelbart den første måned efter indflytningsdatoen. Er begge forældre udenlandske 

statsborgere, skal de have haft bopæl i Grønland i mindst et år, før de kan modtage udbetaling af 

børnetilskud., jf. ovenfor under afsnit 2. 
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3. Indkomster der lægges til grund for udbetaling af børnetilskud 

 

Størrelsen af børnetilskuddet fastsættes for hvert kalenderår i finansloven og udbetales ud fra den 

aktuelle indkomst efter indkomstgrænser fastsat i finansloven. Størrelsen på børnetilskuddet 

meddeles desuden i det til enhver tid gældende cirkulære om kontantydelser. 

Definitionen af aktuel indkomst reguleres i Inatsisartutlov nr. 9 af 1. juni 2017 om en satstilpasnings-

procent og om aktuel indkomst. 

 

3.1. Forældrene bor sammen 

Bor barnets forældre sammen, udbetales børnetilskuddet på baggrund af forældrenes samlede 

aktuelle indkomst uanset om, forældrene har indgået ægteskab eller er samlevende jf. lovens § 3, stk. 

2. Der stilles i dette tilfælde ikke et krav om, at samlivet skal have haft en varighed af et år. Dette 

stemmer overens med reglen i § 13 i lov om børns retsstilling, hvori der står, at forsørgelsespligten 

påhviler begge forældre.  

 

I de tilfælde hvor et ugift par bor sammen og får et barn sammen, men hvor faderskabet ikke er 

fastslået, er moderens samlever ikke juridisk far til barnet, førend samleveren har anerkendt 

faderskabet eller der er dom for, at samleveren er far til barnet.  

 

3.1.1. Anerkendelse 

Har samleveren anerkendt faderskabet ved en skriftlig erklæring, som er afgivet ved personligt 

fremmøde hos politiet eller ved et mundtligt møde overfor kredsdommeren, får han status af juridisk 

far, jf. § 11 i lov om børns retsstilling. Dokumentation herfor kan ske ved kopi af den skriftlige 

erklæring eller ved skrivelse fra kredsretten. 

 

Samleverens indkomst medregnes fra den dato, hvor samleveren har afgivet erklæring, medmindre 

samlivet allerede på fødselstidspunktet har haft en varighed af mindst et år, idet indkomsten 

medregnes fra første udbetaling af børnetilskud. 

 

3.1.2 Dom 

Samleveren får status af juridisk far til barnet, hvis der er afsagt en dom der fastslår, at samleveren er 

far til barnet. Samleverens indkomst medregnes i dette tilfælde fra den dato, hvor han dømmes som 

juridisk far til barnet.  

 

3.1.3 Betydning af, at samlivet har haft en varighed af mindst et år 

Bor et samlevende par sammen ved fødselstidspunktet og faderskabet endnu ikke er afsluttet ved 

anerkendelse eller dom, skal samlivet have haft en varighed af mindst et år før samleverens indkomst 

medregnes.  

 

Har samlivet haft en varighed af mindst et år, når kvinden i det samlevende par føder barnet, vil 

samleverens indkomst således blive medregnet, selv om, faderskabet ikke er afsluttet. Afsluttes 

faderskabet inden samlivet har haft en varighed af mindst et år, medregnes samleverens indkomst fra 

datoen, hvor anerkendelsen eller dommen finder sted.  

 

3.2. Forældrene bor ikke sammen 
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Bor forældrene ikke sammen udbetales børnetilskuddet på baggrund af den forælders indkomst som 

barnet bor sammen med, jf. lovens § 3, stk. 3, 1. punktum. Den anden forælders indkomst spiller i 

disse tilfælde ikke ind på størrelsen af børnetilskuddet.  

 

3.3. Forældrene bor ikke sammen og den forælder barnet bor sammen med har indgået ægteskab 

med en anden person end barnets anden forælder 

Har den forælder, som barnet bor hos, indgået ægteskab med en anden person end barnets anden 

forælder, skal denne persons indkomst medregnes og eventuelle børn i husstanden. Dette gælder 

selvom denne person ikke er juridisk forpligtet overfor barnet og heller ikke har nogen 

forsørgelsespligt overfor barnet jf. lovens § 3, stk. 3, 2. punktum. Når parret er gift, er der ingen krav 

om, at de skal have boet sammen i mindst et år. 

 

3.4. Forældrene bor ikke sammen og den forælder barnet bor sammen med har en samlever som er 

en anden person end barnets anden forælder.  

Er den forælder, som barnet bor hos, samlevende med en anden person end den anden forælder, 

medregnes samleverens indkomst og eventuelle børn i husstanden, hvis samlivet har haft en varighed 

af over 1 år, jf. lovens § 3, stk. 3, 2. punktum. Her medregnes en samlevers indkomst, selv om 

personen ikke er juridisk forælder til barnet, men kravet er, at samlivet skal have haft en varighed af 

mindst et år.  

 

3.5. Barnet bor lige meget hos begge forældre 

Bor barnet lige meget hos begge forældre, udbetales børnetilskuddet på baggrund af den aktuelle 

indkomst hos den forælder, hvor barnet er tilmeldt folkeregistret.  

 

3.6. Sammenbragte børn i husstande, der er ugift og har været samlevende i mindre end et år 

For samlevende, der har børn i husstanden fra tidligere ægteskab/samliv, og som har været 

samlevende i mindre end et år, beregnes børnetilskuddet til disse børn ud fra den enkelte forælders 

egen aktuelle indkomst og egne børn i husstanden
3
. Beregningen for sammenbragte børn tager 

således ikke udgangspunkt i husstandens samlede aktuelle indkomst eller antal børn.  

 

Hvis husstanden består af 3 børn, hvor kvinden er mor til 2 børn og manden er far til 1 barn, skal 

børnetilskuddet for kvindens to børn beregnes ud fra kvindens indtægt og som børnetilskud til to børn. 

Børnetilskuddet til mandens barn skal beregnes ud fra mandens indtægt som ét barn.  

 

Med andre ord betragtes ugifte samlevende med sammenbragte børn, der har boet sammen mindre 

end et år, som enlige, for så vidt angår de sammenbragte børn. 

 

Har de samlevende i husstanden også fælles børn beregnes børnetilskuddet ud fra begge 

samlevendes indtægt og antal fælles børn i husstanden jf. afsnit 3.1. 

 

Når samlivet har varet mere end et år beregnes børnetilskuddet ud fra begge samlevendes aktuelle 

indkomst og samlede antal børn i husstanden jf. afsnit 3.4.  

 

3.7. Barnet opholder sig i privat familiepleje 

                                                      
3
 Da antallet af børn er relevant for beregningen, er det i dette tilfælde vigtigt at skelne mellem 

forælderens egne børn og fælles børn 
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Opholder barnet sig i privat arrangeret familiepleje udbetales børnetilskuddet som udgangspunkt 

fortsat til den person der er berettiget til tilskuddet efter ovenstående regler.  

 

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at tilskuddet udbetales til plejefamilien. Uanset om kommunen 

træffer en sådan beslutning, skal børnetilskuddet fortsat udregnes på baggrund af forældrenes 

indkomst. 

 

Bor forældrene ikke sammen, er det den forælders indkomst, som barnet senest har boet sammen 

med, inden barnet kom i privat familiepleje, der lægges til grund for beregningen.  

 

Boede forældrene sammen, da barnet blev anbragt i privat formidlet familiepleje, men er senere flyttet 

fra hinanden udbetales børnetilskuddet på baggrund af moderens indkomst, medmindre det kan 

godtgøres, at barnet har større tilknytning til faderen.  

 

Modtager den ene forælder bidrag til barnets forsørgelse af den anden forælder, kan dette være en 

indikator for at lægge indkomsten til grund for beregningen hos den forælder, som modtager bidraget. 

Her skal erindres at en eventuel ny ægtefælles eller samlevers indkomst skal indgå i beregningen 

efter gældende regler, jf. ovenfor.  

 

3.8. Forældrene opholder sig udenfor Grønland og barnet er anbragt i privat familiepleje 

Opholder begge forældre sig i Danmark eller i et andet land udenfor Grønland og er barnet er anbragt 

i privat familiepleje i Grønland er betingelserne for at få udbetalt børnetilskud som hovedregel ikke til 

stede jf. kravet om fast bopæl i Grønland. 

 

Har kommunen i ovennævnte tilfælde besluttet, at udbetaling af børnetilskuddet skal ske til 

plejeforældrene, er plejeforældrene fortsat berettiget til at modtage børnetilskud, selvom forældrene til 

barnet er fraflyttet Grønland. Det er dog stadig de biologiske forældres aktuelle indkomst som skal 

lægges til grund for beregningen af børnetilskuddets størrelse. Kan oplysninger om forældrenes 

aktuelle indkomst ikke fremskaffes, kan der ikke foretages en beregning af børnetilskuddet, hvilket kan 

medføre at der ikke kan udbetales børnetilskud.  

 

 

4. Aktuel indkomst 

 

4.1. Opgørelse af årlig samlet aktuel indkomst 

Børnetilskuddet beregnes på baggrund af den aktuelle indkomst. 

Den årlige samlede aktuelle indkomst beregnes som summen af A-indkomst og B-indkomst for de 

seneste 12 måneder forud for ansøgningstidspunktet med fradrag af det til enhver tid gældende 

skattemæssig standardfradrag 

 

Det skattemæssige standardfradrag udgør for 2018 kr. 10.000 pr. person. 

 

I den årlige samlede aktuelle indkomst medregnes ikke skattefrie indkomster. Det beror på den til 

enhver tid gældende skattelovgivning, hvilke indtægter, der er skattefrie. Dog medregnes erhvervet 

lønindkomst ved tjeneste om bord på et skib, der er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 

eller Skattestyrelsens nettolønsregister. Sådan indkomst medregnes med nettobeløbet og uden 

omregning til bruttobeløb 
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For personer, der på ansøgningstidspunktet eller forud herfor driver eller har drevet selvstændig 

virksomhed kan der være behov for særskilt regnskab for den selvstændige virksomhed for de 

seneste 12 måneder. 

 

Ved genberegning som følge af væsentlige ændringer i den aktuelle indkomst beregnes børnetilskud 

på grundlag af den forventede årlige aktuelle indkomst, jf. nærmere herom nedenfor. 

 

Ved beregning af den aktuelle indkomst vil der typisk skulle indhentes oplysninger om: 

 

 Tilskudsmodtagers og eventuel partners aktuelle indkomst i form af A-indkomst og B-indkomst 

i de seneste 12 måneder 

 

 Estimat over forventet A- og B-indkomst for tilskudsmodtager og eventuel partner 

 

4.2. Aktuel indkomst ved markant indkomstændring 

I og med, at de offentlige ydelser i udgangspunktet beregnes ud fra et gennemsnitlig indkomst over de 

sidste 12 måneder, vil det, for de borgere, der oplever en indtægtsnedgang – eksempelvis ifm. 

arbejdsløshed – betyde, at fastsættelsen af ydelsen ikke afspejler borgerens aktuelle 

trangssituation. Sagsbehandleren kan derfor overskrive den aktuelle indkomst, og anvende den 

nuværende indkomst som beregningsgrundlag. 

Når sagsbehandleren overskriver den aktuelle indkomst, skal indkomstændringen dokumenteres, eks. 

ved fremvisning af lønsedler/indhandlingskvitteringer, dokumentation for afskedigelse osv. 

Denne manuelle overskrivning opretholdes i 3 måneder. Derefter vil borgerens aktuelle indkomst blive 

beregnet ud fra reglerne beskrevet i afsnit 4.1, medmindre borgeren henvender sig til kommunen og 

dokumenterer, at indkomstnedgangen fortsat er gældende. Så kan man igen overskrive aktuel 

indkomst i 3 måneder ud fra samme kriterier. 

Når der sker en manuel overskrivning, vil der blive modregnet i borgernes fremtidige ydelser, hvis 

denne overskrivning ikke viser sig at være rigtig. Det vil sige at forskellen mellem overskrivningen og 

den indkomst som borgeren har haft lægges til borgerens aktuelle indkomst i de næste 3 måneder. 

Hvis en borger fx siger, at denne vil tjene 10.000 kr. om måneden de næste 3 måneder, men det viser 

sig at borgeren har tjent 12.000 kr., så vil borgeren få lagt 2.000 kr.(differencen mellem det borgeren 

siger at denne vil tjene og det borgeren faktisk har tjent) til borgerens aktuelle indkomst i hver af de 

næste 3 måneder.   

Dette er en måde at sikre, at borgerne ikke får ændret sin aktuelle indkomst til noget, der er for lavt. 

 

5. Beregning af børnetilskuddet 

 

Det maksimale børnetilskud og indkomstgrænserne fastsættes på finansloven årligt og fremgår i øvrigt 

af det til enhver tid gældende Takstcirkulære om gældende sociale kontantydelser. Det maksimale 

børnetilskud pr. barn udgør den 1. januar 2018 8.477 kr. årligt.  

 

Børnetilskuddet aftrappes ved stigende indkomst. Aftrapningen af børnetilskuddet starter ved en 

aktuel indkomst på 130.000 kr. årligt og bortfalder helt ved en årlig aktuel indkomst på 372.200 kr. 
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Indkomstgrænserne øges med 25.000 kr. for hvert barn udover det første barn, således at 

aftrapningen for en familie med eksempelvis tre børn starter ved 180.000
4
 kr. og børnetilskuddet 

bortfalder helt ved en aktuel indkomst på 422.200
5
 kr. (sats 1. januar 2018). 

 

 

Børnetilskuddet beregnes efter følgende model:; 

 

Maksimalt børnetilskud – (aktuel indkomst – (130.000 kr. + (25.000 kr. for hvert barn ud over det 

første))) x aftrapningsprocent) = børnetilskud 

 

For at kunne beregne børnetilskuddet skal man således kende størrelsen på følgende: 

 Antal børn 

 Maksimalt børnetilskud 

 Aktuel indkomst 

 Aftrapningsprocent 

 

Antal børn, maksimalt børnetilskud og aftrapningsprocent følger hinanden jf. nedenstående tabel: 

 

Tabel 1 

Antal børn 
Maksimalt børnetilskud 
(8.477 kr. x Antal børn) 

Aftrapningsprocent 
(3,5% x Antal børn) 

1 8.477 kr. 3,5% 

2 16.954 kr. 7,0% 

3 25.431 kr. 10,5% 

4 33.908 kr. 14,0% 

5 42.385 kr. 17,5% 

6 50.862 kr. 21,0% 

 

Af tabellen fremgår det, at hver gang antallet børn øges med 1 stiger ”Maksimalt børnetilskud” med 

8.477
6
 kr. og aftrapningsprocenten med 3,5% point. Eksempelvis vil en familie med 5 børn have et 

maksimalt børnetilskud på 5 x 8.477 kr. og en aftrapningsprocent på 5 x 3,5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
4
 Dvs. 130.000 kr. + 25.000 kr. + 25.000 kr. = 180.000 kr. 

5
 Dvs. 372.200 kr. + 25.000 kr. + 25.000 kr. = 422.200 kr. 

6
 Bemærk, at det maksimale børnetilskud reguleres årligt. 
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5.1. Beregning af børnetilskuddet – eksempler 

 

Eksempel 1: Enlig med to børn. 

  Forælder 1 

Aktuel indkomst kr. 220.000 

    

Antal børn i beregningen af børnetilskud 2 

    

Maksimalt børnetilskud 2 x kr. 8.477 = kr. 16.954 

    

Aftrapningsprocent 2 x 3,5% = 7% 

    

Beregning kr. 16.954 - ((kr. 220.000 - (kr. 130.000 + kr. 25.000)) x 7%) 

    

Børnetilskud kr. 12.404 

 

 

Eksempel 2: Samlevende med tre fælles børn – samlevende mere end 1 år 

 
Forælder 1 Samlevende 

Aktuel indkomst kr. 110.000 100.000 

   Antal børn i beregning af 
børnetilskud                                                                             3 

   Maksimalt børnetilskud 3 x kr. 8.477 = kr. 25.431 

   Aftrapningsprocent                                                                           3 x 3,5% = 10,5% 

Beregning 
kr. 25.431 - ((kr. 210.000 - (kr. 130.000 + kr. 25.000 + kr. 25.000)) x 

10,5%) 

   Børnetilskud                                                                      kr. 22.281 

 

 

Eksempel 3: Samlevende med 1 barn – samlevende mindre end et år 

 
Forælder Samlevende 

Aktuel indkomst kr. 150.000 kr. 200.000 

   Forælder til Barnet Ingen 

   Danner indkomstgrundlag for Barnet Ingen 

   Antal børn i beregning af børnetilskud 1 
 

   Maksimalt børnetilskud 1 x kr. 8.477 = kr. 8.477  
 

   Aftrapningsprocent 1 x 3,5% = 3,5% 
 

   Beregning kr. 8.477 - ((kr. 150.000 - kr. 130.000) x 3,5%) 
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   Børnetilskud kr. 7.777 
  

Eksempel 4: Samlevende med 3 børn, to fra andet ægteskab og et fælles barn – samlevende mere 

end 1 år 

 
Forælder 1 Forælder 2 

Aktuel indkomst kr. 110.000 100.000 

   
Forælder til Barn-1 og Barn-3 

Barn-2 og 
Barn-3 

   Danner indkomstgrundlag for                                                                           Alle tre børn Antal børn 

   Antal børn i beregning af 
børnetilskud                                                                           3 

   Maksimalt børnetilskud                                                                          3 x kr. 8.477 = kr. 25.431 

   Aftrapningsprocent                                                                        3 x 3,5% = 10,5% 

   
Beregning 

       kr. 25431 – ((kr. 210.000 - (kr. 130.000 + kr. 25.000 + kr. 25.000)) x 
10,5%) 

   Samlet børnetilskud                                                             kr. 22.281 

Da samlivet har varet over 1 år, indgår begge forældres indkomst i indkomstgrundlaget. Det er derfor 

ikke af betydning hvilke af børnene, der er fælles og hvilke der ikke er. Beregningen af børnetilskuddet 

er derfor nøjagtigt det samme som i Tabel 3. 

 

Eksempel 5: Samlevende med 3 børn, to fra andet ægteskab og et fælles barn – samlevende mindre 

end 1 år 

 
Forælder 1 Forælder 2 

Aktuel indkomst kr. 210.000 200.000 

   Forælder til Barn-1 og Barn-3 Barn-2 og Barn-3 

   Danner indkomstgrundlag for Barn-1 og Barn-3 Barn-2 og Barn-3 

   Antal børn i beregning af 
børnetilskud 

     - Barn-1 1 
    - Barn-2 

 
1 

   - Barn-3 1 
   

  Maksimalt børnetilskud 
     - Barn-1 1 x kr. 8.477 = kr. 8.477  

    - Barn-2 
 

1 x kr. 8.477 = kr. 8.477  

   - Barn-3 1 x kr. 8.477 = kr. 8.477  
   

  Aftrapningsprocent 
     - Barn-1 1 x 3,5% = 3,5% 
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   - Barn-2 
 

1 x 3,5% = 3,5% 

   - Barn-3 1 x 3,5% = 3,5% 
 

   Beregning 
     - Barn-1 8.477 - ((210.000 - 130.000) x 3,5%) 

    - Barn-2 
 

8.477 - ((200.000 - 130.000) x 3,5%) 

   - Barn-3 8.477 - ((410.000 - 130.000) x 3,5%)
7
 

 

   Børnetilskud 
     - Barn-1 kr. 5.677 

    - Barn-2 
 

kr. 6.027 

   - Barn-3 kr. 0 
  

Da samlivet har varet mindre end ét år beregnes børnetilskuddene hver for sig, da indkomstgrundlaget 

varierer. De sammenbragte børn bliver beregnet hver især som for enlige forældre jf. afsnit 3.6, mens 

det fælles barn bliver beregnet som ved samlevende forældre jf. afsnit 3.1.  

 

 

6. Hvem skal børnetilskuddet udbetales til? 

 

Bor barnet sammen med begge forældre, udbetales børnetilskuddet til barnets mor, med mindre det 

er aftalt mellem forældrene, at tilskuddet udbetales til faderen. Af bevismæssige grunde kan det 

anbefales, at moderen giver en skriftlig meddelelse om, at faderen fremover skal modtage 

børnetilskuddet.  

 

 Bor barnet hos en af forældrene, udbetales børnetilskuddet til den af forældrene, som barnet 

bor hos.  

 

 Bor barnet lige meget hos begge forældre, udbetales tilskuddet til den forælder, hos hvem 

barnet er tilmeldt folkeregistret. 

 

 Er barnet privat plejeanbragt udbetales børnetilskuddet til den forælder, der er berettiget til at 

modtage det, medmindre kommunalbestyrelsen har besluttet, at tilskuddet udbetales til 

plejefamilien. Beslutter kommunalbestyrelsen at børnetilskuddet udbetales til en plejefamilie, 

udbetales det almindeligvis til plejemoderen.  

 

 Har barnet ophold på skolehjem, efterskole eller lignende, udbetales børnetilskud til den, der 

er berettiget til at modtage det, medmindre kommunalbestyrelsen har besluttet at 

børnetilskuddet helt eller delvist udbetales til barnet. Her bør foretages en vurdering af barnets 

eller den unges ansvarlighed i forhold til selv at kunne administrere beløbet. De tilfælde, hvor 

det kan være aktuelt at udbetale børnetilskuddet til barnet eller den unge er når barnet eller 

den unge måske ellers ikke vil modtage et beløb til personlige fornødenheder.  

 

Beslutter kommunalbestyrelsen, at børnetilskuddet helt eller delvist skal udbetales til barnet 

eller den unge, kan der udarbejdes en oversigt over, hvilke udgifter til barnets forsørgelse, 

tilskuddet skal dække og med hvilket beløb. Denne udgiftsoversigt skal så vidt muligt 

                                                      
7
 Det forudsættes her, at evt. børnetilskud udbetales til Forælder 1 
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udarbejdes i samarbejde med den, der er berettiget til at få børnetilskuddet udbetalt, jf. lovens 

§ 5, stk. 4.  

 

6.1. Særlige udbetalingsregler 

Når det er nødvendigt af hensyn til barnets interesser og behov, kan kommunalbestyrelsen beslutte, at 

børnetilskuddet helt eller delvist udbetales i naturalier eller administreres efter bestemmelser fastsat af 

kommunalbestyrelsen, jf. lovens § 6, stk. 4.   

 

Hvis kommunalbestyrelsen skønner, at en person, der er berettiget til at få udbetalt børnetilskud, ikke 

kan administrere tilskuddet til gavn for barnet, kan kommunalbestyrelsen beslutte, at udbetalingen skal 

foregår pr. rekvisition, jf. lovens § 6, stk. 5.  På rekvisitionen kan nævnes hvilke varer beløbet skal 

dække, eller måske snarere, hvilke varer rekvisitionen ikke skal anvendes til. Denne mulighed kan for 

eksempel anvendes i de tilfælde, hvor tilskudsmodtager tidligere har misbrugt midler, der har været 

udbetalt af det offentlige til barnets forsørgelse. Kommunalbestyrelsen kan også beslutte, at 

børnetilskuddet skal udbetales for en kortere periode end en måned, hvis den tilskudsberettigede har 

svært ved at administrere for store beløb.  

 

 

 

7. Administration af udbetaling af børnetilskud 

 

Udbetaling af børnetilskud sker uden forudgående ansøgning. Det påhviler derfor hjemkommunen at 

tage initiativ til udbetalingen. Det påhviler ligeledes hjemkommunen at indhente de oplysninger, der er 

nødvendige til beregning af tilskuddets størrelse.  

 

Det påhviler den tilskudsberettigede at oplyse kommunalbestyrelsen om alle forhold, der har 

betydning for beregning og udbetaling af tilskuddet samt om ændringer i forhold, der kan medføre 

nedsættelse eller bortfald af tilskud.  

 

7.1. Flytning mellem kommuner 

Ved flytning kan det blive nødvendigt for tilflytningskommunen at indhente relevante akter fra 

fraflytningskommunen. Kommunalbestyrelsen indhenter her de relevante oplysninger gennem 

folkeregistret og skattesystemet. I tilfælde af at oplysningerne er mangelfulde, må der indhentes 

yderligere oplysninger.   

 

7.2. Fortrolige og private oplysninger i henhold til sagsbehandlingsloven 

Ifølge loven om børnetilskud, kan kommunalbestyrelsen indhente de nødvendige oplysninger til 

beregning af børnetilskuddets størrelse. De oplysninger der skal indhentes er relevante oplysninger 

om økonomi samt civil  

status.   

 

7.3. Orientering til tilskudsberettigede og begrundelse 

Inden første udbetaling af børnetilskud skal tilskudsmodtageren orienteres om betingelserne for at få 

tilskuddet udbetalt. 

 

I skrivelsen til modtageren af børnetilskuddet er det nævnt, hvorledes børnetilskuddet er beregnet 

med paragrafhenvisning og relevant lovtekst, samt de faktiske forhold, der har dannet grundlag for 
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afgørelsen. Desuden nævnes de aktuelle beløbsgrænser, der danner baggrund for tildelingen. 

Efterfølgende orienteres tilskudsmodtageren om eventuelle nye beløbsgrænser. Tilskudsmodtageren 

skal desuden orienteres om, at kommunalbestyrelsen skal underrettes, hvis der sker ændringer i 

forhold, der har betydning for den fortsatte udbetaling af børnetilskud.  

 

Skrivelserne til tilskudsmodtagerne vil have forskelligt indhold afhængigt af, om der tildeles et 

børnetilskud eller ikke tildeles et børnetilskud på grund af for høj indkomst eller at kommunen mangler 

aktuelle oplysninger for at kunne tildele et børnetilskud.  

 

7.4.. Tro og love erklæring 

Modtageren af børnetilskuddet kan underskrive og tilbagesende en tro og love erklæring om 

rigtigheden af de oplysninger, der danner baggrund for udbetalingen af børnetilskuddet. Vælger 

kommunen at anmode om en tro og love erklæring og modtager kommunen ikke erklæringen, kan 

konsekvensen være, at udbetaling af børnetilskuddet ophører.  

 

Tilskudsmodtageren skal gøres opmærksom på konsekvensen af ikke at aflevere en tro og love 

erklæring. Kommunen bør dog i disse tilfælde undersøge årsagen til den manglende tilbagesendte 

erklæring, inden udbetalingen stoppes. Det er vigtigt at børn, der er berettiget til at modtage tilskuddet, 

også får det. Forældrenes eventuelle glemsomhed må ikke få vidtrækkende konsekvenser. 

 

Formålet med at modtage tro og love erklæringen er at undgå uretmæssig modtagelse af 

børnetilskud, eventuelt hvor en forælder er registreret som enlig, men reelt er samlevende eller der er 

sket ændringer, der medfører bortfald af tilskuddet. I tilfælde af at kommunen kan beregne tilskuddet 

på grundlag af allerede kendte oplysninger, er det ikke nødvendigt med en tro og love erklæring.  

 

7.5. Klagevejledning 

Skrivelsen til tilskudsmodtageren skal indeholde en oplysning om muligheden for at klage over 

afgørelsen samt en klagevejledning. En klagevejledning skal skriftligt vedhæftes,  

 

 hvis der gives afslag på børnetilskud,  

 hvis der gives et afslag på at udbetale tilskud efter forventet indkomst, eller  

 hvis der gives et lavere børnetilskud end maksimum, dvs. hvor tilskudsberettigede ikke 

modtager det fulde børnetilskud.  

 

8.  Fejlagtig udbetaling og kontrol 

 

Bliver kommunalbestyrelsen bekendt med eller gjort opmærksom på, at et børnetilskud fejlagtig ikke 

er kommet til udbetaling, skal der ske efterbetaling fra det tidspunkt, da retten til børnetilskuddet 

opstod, medmindre fejlen beror på den tilskudsberettiges forhold.  

 

Kommunen vil i de fleste tilfælde elektronisk kunne registrere de ændringer der kan medføre ændring 

af tilskuddets størrelse. Eksempelvis dødsfald, samlivsophævelse og et barn der anbringes udenfor 

hjemmet i henhold til børn og unge lovgivningen.  

 

Kravet på børnetilskud forældes efter de almindelige forældelsesregler som er 5 år, jf. lov nr. 274 af 

22. december 1908 om forældelse, § 3.  
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Finder en kommune det overvejende sandsynligt, at en modtager af børnetilskud ikke opfylder 

betingelserne herfor, må en kommune anmode pågældende om dokumentation på konkrete områder, 

der kan ændre kommunens opfattelse og dermed afgørelse. Det kan eksempelvis være en 

tilskudsmodtager der står tilmeldt folkeregistret som enlig, men reelt er samlevende. Har en person 

mod bedre vidende helt eller delvist fået udbetalt børnetilskud på forkert grundlag, skal det med urette 

modtagne beløb straks tilbagebetales til kommunen, der skal tilbageføre beløbet til landskassen.  

 

Ved fortielse, bevidst urigtige eller vildledende oplysninger eller anden forsætlig tilbageholdelse af 

oplysninger til brug for kommunens beregning ved børnetilskud kan kommunen vurdere, om der skal 

indgives politianmeldelse herom for socialt bedrageri.   


