
Svar modtaget fra Rigsombudsmanden i Grønland den 3. januar 2018 
  
1. vedr. børnebidrag: 
Hovedreglen er, at begge forældre har en forsørgelsespligt, den der har barnet hos sig opfylder denne og 
den anden kan sættes i bidrag. 
Men hvis barnet er eksempelvis hos bedsteforældrene har ingen af forældrene aktuelt forsørgelsen af 
barnet og begge kan i den situation sættes i bidrag. 
  
2. vedr. kvinder under 18 år. 
Af ægteskabsloven fremgår at kvinder - ikke mænd - kan få tilladelse til at indgå ægteskab under 18-års 
grænsen. Hvis dette sker vil kvinden efter myndighedsloven blive myndige (også selv om hun er under 18 
år) og efter ægteskabsloven har hun så en ægtefælle, der har en gensidig forsørgelsesforpligtelse og derfor 
ikke behov for børnebidrag. Reglen er under afskaffelse i Danmark og hvis den bliver det, bliver den nok 
også sat i kraft heroppe om en del år. 
  
Vejledning kan fås hos de kommunale socialforvaltninger eller ved opslag på ankestyrelsens 
familieretsafdelings hjemmeside, www.ast.dk 
  

 
 
Forespørgsel sendt til Rigsombudsmanden i Grønland. Den 14. december 2017  
 
I forbindelse med udvikling af et system til de grønlandske kommuner til administration af udbetaling af 
børnebidrag, er vi blevet præsenteret for et ønske om, at der kan registreres 2 bidragspligtige til et barn.  
 
Det er et brugerønske vi ikke umiddelbart har kunnet uddrage hjemmel til ud af aktuel gældende 
lovgivning.  Tværtimod har vi læst det sådan, at der er én og kun én bidragspligtig til et barn.  
 
Af hensyn til den videre udvikling af børnebidragssystemet, vil vi være glad for at få en konkret 
tilkendegivelse på, om der er/der kan være tilfælde, hvor der findes og godkendes to bidragspligtige i en 
børnebidragssag.  
 

Udover de gældende forordninger er vi bekendt med indholdet af disse sider: 
http://www.stm.dk/_a_1677.html 
https://www.sullissivik.gl/Emner/Familie_boern_og_aeldre/Boern-og-
daginstutioner/Underholdsbidrag_til_boern?sc_lang=da-DK&mupid=Sermersooq  
 

Under hvilke omstændigheder kan der blive tale om 2 (eller flere?) bidragspligtige? 
 
 
En anden mindre ting. 
På Rigsombudsmanden I Grønlands hjemmeside står: 
Bidraget til en datter ophører, hvis hun inden det 18. år indgår ægteskab, medmindre andet bestemmes. 
 
I loven står: 
§4, Stk. 3. Bidrag til et barns underhold kan udbetales forskudsvis af det offentlige indtil barnets 
fyldte 18. år, dog længst til barnet indgår ægteskab. 
 
Er der en særlig fortolkning af – eller skelnen mellem -  begreberne barn og datter vi skal være opmærksom 
på i vores udvikling til de grønlandske kommuner? 
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