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BAGGRUND
Hvert år sender Udbetaling Danmark årlig enligerklæring ud til alle borgere, der modtager børnetilskud 
som enlig forsørger. Vi sender jer her en kort særudgave af Fagligt Nyt, hvor I kan læse om erklæringen, 
og om hvordan I vejleder borgere, der henvender sig til jer med spørgsmål. 
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Årlig erklæring af fortsat status som 
enlig forsørger – børnetilskud til enlige

Ifølge børnetilskudslovens § 22a, skal en modtager af børnetilskud til enlige én 
gang om året bekræfte sin fortsatte status som enlig forsørger for at bevare 
retten til ydelsen. Dette skal borgerne gøre via selvbetjeningsløsningen ”Erklær, 
om du stadig er enlig forsørger” på www.borger.dk/familieydelser-erklaering. 
Linket vil være tilgængeligt fra og med den 15. oktober 2017, hvor vi sender 
brevene ud. Der er vedlagt eksempel på selvbetjeningsforløbet i bilag 1.

Sidste år sendte vi erklæringer til 123.000 modtagere af børnetilskud til enlige 
forsørgere. Vi forventer at sende til 131.357 borgere, når vi sender erklæringen 
til borgernes digitale postkasse i oktober 2017. Der er vedlagt eksempel på en 
erklæring i bilag 2.

I januar måned sender Udbetaling Danmark lister ud til alle kommuner på de 
borgere, der modtager tilskud til økonomisk friplads, og hvor vi i forbindelse 
med erklæringerne har stoppet børnetilskud til enlige – enten fordi borgerne har 
erklæret sig samlevende, eller fordi de ikke har besvaret erklæringen.

Nogle borgere kan have brug for hjælp fra jer til at benytte selvbetjeningsløs-
ningen på borger.dk. Det drejer sig fx om:

• flygtninge, som skal erklære sig som enlig forsøger for første gang.
• borgere, som i forvejen modtager hjælp fra kommunen.

Tidsplan for enligerklæringen (inkl. rykkerforløb):

Erklæringen sendes til borger 15. oktober 2017

Borgers svarfrist 16. november 2017

Udbetaling Danmark sender rykker 18. november 2017

Borgers svarfrist for rykker 7. december 2017

Udbetaling Danmark sender afgø-

relsesbreve ud

Løbende i perioden 15. okt.-

15. dec. 2017

Læs mere: I bilag 1 kan I se et eksempel på forløbet i selvbetjeningsløsningen. 
Bilag 2 er et eksempel på en enligerklæring.

Ansvarlig
Lotte Bang Olesen

Sektionschef
lno@atp.dk
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I skal vejlede borger 
om selvbetjenings-
løsningen på www.
borger.dk/enlig eller 

ved at udlevere blanket 
’Erklæring til brug ved 
børnetilskud til enlige’.
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