RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND / KALAALLIT NUNAANNI RIGSOMBUDSMANDI
Postboks 1030, 3900 Nuuk, Telefon: 321001, Fax: 324171
E-mail: ro@gl.stm.dk

Ansøgning om børnebidrag
Meeqqamut akilersuutinik qinnuteqaat
Oplysninger om ansøger
Qinnuteqartoq pillugu paasissutissat
Navn /Ateq:

CPR-nr./Inuup normua:

Adresse /Najugaq:

Postnr. + by /illoqarfik:

Tlf./Oqar.:

E-mail:

Ansøger om
Qinnutigineqarput
 Fastsættelse af normalbidraget fra den /Akilersuutit nalinginnaasut ullormi uannga __________________________
 Fastsættelse af størst muligt bidrag fra den /Akilersuutit annerit ullormi uannga _____________________________
 Fastsættelse af normalbidraget under samlivsophævelse fra den /Inooqatigiikkunnaarnermi akilersuutit
nalinginnaasut ullormi uannga____________________________________
Hvorfor fra den dato? / Sooq ullormi tassanngaanniit?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
 Forhøjelse af det fastsatte bidrag /Akilersuutit aalajangeriikkat qaffatat
 Nedsættelse/bortfald af bidrag /Akilersuutit appakkat/atorunnaarsitat
Bidraget ønskes /Akilersuutit kissaatigineqarput:
 Månedsvis /Qaammatikkaartumik
 Halvårsvis /Ukiup affakkaartumik
Normalbidraget under samlivsophævelse betales månedsvis forud.
Inooqatigiikkunnaarnermi akilersuutit nalinginnaasut qaammatikkaartumik siumut akilerneqartarput.

Til barnet/børnene
Meeqqamut/-nut uunga/ukununnga
Navn /Ateq:

CPR-nr./Inuup normua:

Navn /Ateq:

CPR-nr./Inuup normua:

Navn /Ateq:

CPR-nr./Inuup normua:

Navn /Ateq:

CPR-nr./Inuup normua:

Barnet/Børnene bor på adressen / Meeraq/meeqqat uani najugaqarpoq/-put:

Vi har været gift med hinanden /Katissimanikuuvugut

Rigsombuddets j.nr.________________________

 Ja /Aap

 Nej /Naamik

Oplysninger om den anden forælder
Angajoqqaaqataasoq pillugu paasissutissat
Navn /Ateq:

CPR-nr./Inuup normua:

Adresse /Najugaq:

Postnr. + by /illoqarfik:

Tlf./Oqar.:

E-mail:

Der vedlægges kopi af barnets/børnenes fødsels- og dåbsattest samt eventuelt tidligere udfærdiget bidragsresolution.
Bidrag højere end normalbidraget kan kun forventes, hvis den bidragspligtige har en indtægt, der overstiger den
gennemsnitlige årsindtægt.
Meeqqamut/-nut inunngornermut/kuisinnermut uppernarsaatit aamma siornatigut akilersuinissamut aalajangersagaq
ilanngunneqassapput.
Akilersuutit nalinginnaasunit annertunerusut taamaallaat ilimagineqarsinnaapput akilersuisussaatitaasup isertitai
ukiumut isertitaritinneqartussat qaangersimappagit.

Underskrift
Atsiorneq
Dato/Ulloq:

Ansøgers underskrift /Qinnuteqartup atsiornera:

Hvis den bidragspligtige er indforstået med at betale det ansøgte bidrag, bedes han/hun underskrive nedenfor.
Akilersuisussaatitaasoq qinnutigineqartutut akiliisarumappat qinnuigineqarpoq ataatigut atsioqqullugu.
Dato/Ulloq:

Bidragspligtiges underskrift /Akilersuisussaatitaasup atsiornera:

Vejledning til ansøgning 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.
Hvis du ønsker, at den anden forælder skal betale bidrag til dig, skal du søge om at få fastsat bidrag ved at udfylde dette
skema.
Du kan søge om at få fastsat enten normalbidrag eller forhøjet bidrag. 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.
Hvis du ønsker at søge om forhøjet bidrag, skal du vælge muligheden størst muligt bidrag. Rigsombuddet indhenter så
økonomiske oplysninger om den anden forældres indtægt, inden der træffes afgørelse om størrelsen af bidraget.
Hvis du og den anden forælder stadig er gift men ikke længere bor sammen, skal du ansøge om fastsættelse af bidrag
under samlivsophævelse.
Du skal huske at angive hvilken dato, du søger om bidrag fra. Du skal angive den dato, hvor der skete ændring i
forsørgelsen af barnet. Du skal samtidig angive hvorfor, du søger bidrag fra denne dato. Begivenheder der kan udløse
bidragspligt kan fx være:
du og den anden forælder flytter fra hinanden
barnet er flyttet hjem til dig
den anden forælder er holdt op med at betale udgifter til barnet
Hvis du allerede modtager bidrag, men ønsker et højere beløb skal du vælge muligheden forhøjelse af bidrag.
Hvis du betaler bidrag, men ønsker at bidraget enten skal nedsættes eller bortfalde skal du vælge muligheden
nedsættelse/bortfald af bidrag.
Ændringer af bidrag (det vil sige forhøjelse, nedsættelse eller bortfald) træder som udgangspunkt i kraft fra næste
forfaldsdato efter at rigsombuddet har truffet afgørelse.
Den forælder der skal betale bidrag har mulighed for at medunderskrive ansøgningen, hvis han eller hun er enig i at
skulle betale børnebidrag. Du kan også ansøge om børnebidrag uden at den anden forælder medunderskriver skemaet.
Hvis det kun er ansøger der har underskrevet skemaet, vil rigsombuddet høre den anden forælder, sådan at den anden
forælder er klar over, at du har ansøgt om børnebidrag, og så han eller hun har mulighed for at komme med
bemærkninger til ansøgningen.
Når rigsombuddet har modtaget ansøgningen, vil rigsombuddet efter sagsbehandling træffe afgørelse. Afgørelsen vil
enten gå ud på, at den anden forælder skal betale bidrag, eller at han eller hun ikke er bidragspligtig. Hvis den anden
forælder skal betale bidrag, vil afgørelsen også fastslå størrelsen af bidraget og startdatoen for bidragspligten.
Hvis du vil læse mere om børnebidrag, kan du få udleveret en vejledning om børnebidrag hos rigsombuddet. Du kan
også finde vejledningen på vores hjemmeside www.rigsombudsmanden.gl.

Meeqqanut akilersuutinik qinnuteqaateqarnissamut ilitsersuut
Angajoqqaat meeqqatik pilersussallugit pisussaaffigaat. Angajoqqaajusup meeqqap pilersornissaanut pisussaaffini
naammassinngippagu taassuma meeqqamut akilersuutinik akiliisalernissaa angajoqqaaqataasup
qinnuteqaatigisinnaavaa.
Angajoqqaaqataasoq ilinnut akilersuisittalersinniarukku immersuinikkut akilersuut annertussusilertinniarsinnaavat.
Akilersuut nalinginnaasoq imaluunniit akilersuut annertusisaq akiliutigineqartassasoq qinnuteqaatigisinnaavat.
Akilersuummik annertussusiliiniarnermi akilersuilersussap isertittagaasa annertussusiat apeqqutaassaapput. Akilersuulli
akilersuummit nalinginnaasumit annikinnerusussaanngilaq, akilersuisoq isertitakikkaluarpalluunniit.
Akilersuut annertusisaq akilersuutigitinniarukku sapinngisamik annertunerpaatinniassavat. Akilersuutissap
annertussusissaata aalajangiutinnginnerani angajoqqaaqataasup isertittagai pillugit paasissutissanik naalagaaffiup
sinniisoqarfia pissarsiniassaaq.
Angajoqqaaqataasorlu suli katissimagussi najugaqatigiinnasili inooqatigikkunnaaqqanermi akilersuutip
annertussusilerneqarnissaa qinnuteqaatigissavat.
Ulloq akilersuinerup aallartiffissaa qinnuteqaammi taassallugu eqqaamassavat. Ulloq meeqqamik pilersuinerup
allannguuteqarfia taassallugu eqqaamassavat. Aamma ulloq taanna aallartiffigitinniakkannut pissutaasoq taassavat.
Akilersuisussaatitaalernissamut pisut makku pissutigitinneqarsinnaapput:
angajoqqaaqataasorlu najugaqatigiikkunnaarsimanersi
meeraq ilinnut nuussimammat
angajoqqaaqataasoq meeqqamut akilersuutinik akilersuiunnaarsimammat
Akilersuutinik pisartagaqalereersimaguit annerusumilli piumallutit akilersuutip annertusitinnissaanut periarfissaq
toqqassavat.
Akilersuilereersimaguit akilersuulli annikillitinniarukku imaluunniit akilersuiunnaarusukkuit akilersuutip
annikillisinnissaa/atorunnaarsinnissaa toqqassavat.
Meeqqamut akilersuummi allannguutit (tassa annertusisitsinerit, annikillisitsinerit imaluunniit akilersuiunnaarnerit
atuutilersarput naalagaaffiup sinniisoqarfiata aalajangeereerneratigut ulloq akiliiffissaq tulleq aallarnerfigalugu.
Meqqamut akilersuummik akiliisalernissaq angajoqqaajusup akuersaarpagu akilersuilersussaq qinnuteqaammi
atsioqataasinnaavoq. Aamma meeqqamut akilersuilernissaq qinnuteqaatigisinnaavat angajoqqaaqataasoq
atsioqataanngikkaluarpalluunnit.
Qinnuteqaateqartoq kisimiilluni immersukkami atsiorsimappat angajoqqaaqataasoq naalagaaffiup sinniisoqarfiata
tusarniaaffigissavaa meeqqamut akilersuisitsilernissamik qinnuteqaateqarsimanerit angajoqqaaqataasumut
ilisimaneqalerseqqullugu qinnuteqaallu pillugu oqaaseqaateqarnissamut periarfissikkumallugu.
Qinnuteqaat naalagaaffiup sinniisoqarfiata tiguppagu suliallu suliarereerneratigut naalagaaffiup sinniisoqarfia
aalajangiissaaq. Angajoqqaataasoq meeqqamut akilersuummik akilersuilissasoq imaluunniit
akilersuisussaatitaassanngitsoq aalajangerneqassaaq. Angajoqqaaqataasoq akilersuilissappat aammattaaq akilersuutip
annertussusissaa ullorlu akilersuutip aallartiffissaa aalajangerlugu oqaatigineqassaaq.
Meeqqanut akilersuutit pillugit annertunerusumik paasisaqarusukkuit tamanna pillugu ilitsersuut naalagaaffiup
sinniisoqarfianit pissarsiarisinnaavat. Aamma nittartakkatsinni uani www.rigsombudsmanden.gl.

