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Titel
Initiativets formål

Delte børnefamiliers økonomi
Det ligestillede forældreskab, hvor en samværsforælder ikke blot betaler et bidrag,
men er en del af barnets hverdag på lige fod med bopælsforælderen, har betydning
for, hvordan reglerne om børnebidrag opfattes, og hvordan fordelingen af offentlige
ydelser m.v. opleves af forældrene.
Reglerne om de delte børnefamiliers økonomi skal afspejle familiernes virkelighed, og
derfor skal forældre med fælles forældremyndighed fremover som udgangspunkt dele
børne- og ungeydelsen. Derudover skal anden lovgivning om familiernes økonomi
kortlægges med henblik på en analyse af fordele og ulemper forbundet med eventuelle ændringer.

Beskrivelse af initiativet

Når forældre har fælles forældremyndighed, har barnet efter forældreansvarsloven
bopæl hos én af forældrene, mens barnet har samvær med den anden.
Bopælsforælderen er den forælder, der kan søge om at få fastsat et børnebidrag, hvis
den anden forælder ikke opfylder sin forsørgelsespligt. I den forbindelse ses bl.a. på
omfanget af samvær. Bopælsforælderen modtager også børne- og ungeydelsen,
ligesom eventuelle andre offentlige ydelser som udgangspunkt tilfalder bopælsforælderen. Hvem der modtager de offentlige ydelser er også af betydning for bidragsfastsættelsen.
Erfaringer og undersøgelser viser, at økonomien i delte familier giver anledning til
konflikter mellem forældrene. Ved fastsættelsen af et børnebidrag er bidragsbetalerens indkomstforhold af afgørende betydning, mens bidragsmodtagerens, dvs. bopælsforælderens, økonomi i mindre grad tillægges betydning. Samtidig modtager
bopælsforælderen som oftest de forskellige offentlige ydelser fx børnetilskud. Det er
anført, at disse forhold kan føre til, at bopælsforælderen modtager mere til barnets
forsørgelse, end forsørgelsen reelt koster, samtidig med at bidragsbetalerens økonomi bliver sat under pres. Omvendt er det også anført, at en forælder skal deltage i
barnets forsørgelse med et vist minimumsbeløb, og at eventuelle forbedringer i forælderens økonomi også skal komme barnet til gode, som det ville være sket, hvis forældrene levede sammen. Endelig er det problematiseret, at børne- og ungeydelsen i
udgangspunktet udbetales til barnets mor, og at reglerne om udbetaling af ydelsen
ikke er tidssvarende.
Reglernes sammenhæng er kompleks og vedrører flere ministerområder, hvorfor det
kan være vanskeligt at foretage en belysning af de anførte problemstillinger ud fra et
enkelt lovområde og uden at inddrage de øvrige relevante områder. Der iværksættes
derfor en tværministeriel analyse af lov om børns forsørgelse, børnetilskudsloven, lov
om en børne- og ungeydelse, skattelovgivningen og CPR-loven. Også anden lovgivning, der vedrører de delte familiers økonomi, kan indgå i arbejdet.
Analysen skal kortlægge de gældende regler om den privatretlige forsørgelse af barnet, dvs. fastsættelse af børnebidrag og, herunder betydning af transportudgifter i
forbindelse med samvær, og de gældende regler om offentlige ydelser, dvs. om børnetilskud, boligstøtte m.v., og disse regelsæts indbyrdes sammenhæng. Den itmæssige systemunderstøttelse af børnefamiliens økonomi i forhold til udbetalinger
m.v. skal også inddrages. Der skal endvidere foretages en analyse af fordele og
ulemper samt konsekvenser af ændringer og justeringer i de gældende regler, herunder de økonomiske konsekvenser for det offentlige. Der henvises til det udarbejdede
kommissorium for analysen, bilag 35.
Skatteministeriet har – med et ligestillingsmæssigt sigte – udarbejdet en model for en

ændret udbetaling af børne- og ungeydelsen, hvor udgangspunktet er, at forældre,
der har fælles forældremyndighed, deler ydelsen, uanset om de er samlevende eller
ej.
Efter modellen skal forældre med fælles forældremyndighed fremover i udgangspunktet modtage halvdelen af børne- og ungeydelsen hver. Forældre i delte familier modtager således også halvdelen af ydelsen hver. Er forældrene enige om, at hele ydelsen skal udbetales til én af dem, har de ret til det uden hensyn til samværets omfang.
En forælder, der med en samværsafgørelse oplyser, at barnet er mest hos ham eller
hende, har ret til at få udbetalt hele ydelsen. Denne løsning opfylder ønskerne til en
ændring af udbetalingsreglerne for børne- og ungeydelsen.
Regeringen vil tilvejebringe finansiering af udgifterne forbundet med ændringen af
udbetalingsreglerne i sit forslag til finansloven for 2019.

