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Vi er et team af professionelle, som har specialiseret os i 
sager om børn. Vi hjælper således forældre med deres 
børns sager hos Statsforvaltningen, Ankestyrelsen og kom-
munen.

Juridisk rådgivning
Vores juridiske rådgivere er jurister, der alle har arbejdet i 
Statsforvaltningen, Ankestyrelsen eller kommunen. De 
kender  derfor skilsmisse- og børneområdet bedre end
end nogen anden aktør. De kan hjælpe dig med at forstå  
reglerne og tankegangen bag de beslutninger, som
myndighederne træffer. De kan rådgive dig om sagens
håndtering og hjælpe dig med at lægge en strategi.
De kan bistå dig ved møder og skrive breve til myndig-
hederne for dig mv. De kan også klæde dig på til at
forstå den nye  juridiske virkelighed, som overgangen fra 
kernefamilie til opbrudt familie indebærer, herunder i
forhold til den nye rolle, som man som forælder tildeles 
af myndighederne, efter at parforholdet er gået i stykker.

Psykologisk rådgivning
Vores psykologer har indgående erfaring med børnesager og 
afkodning af børn. De kan derfor hjælpe dig med at sikre fokus 
på dit barns behov. De kan også hjælpe dig med at forstå og 
om nødvendigt udfordre de børnefaglige konklusioner,
som drages om dit barn. De kan hjælpe dig med at
skærme dit barn, så det  ikke kommer i klemme i voksen-
konflikter. Du kan således få praktiske redskaber til at
imødegå negativ prægning af dit barn eller få hjælp
til at italesætte svære emner. De kan også give dig 
redskaber til at styrke forældrekommunikationen og 
-samarbejdet, ligesom de kan give dig redskaber til 
at se bag om den anden forælders handlinger mv.
 

Skræddersyet hjælp
Vi skræddersyr vores hjælp til dine konkrete behov. I den 
forbindelse har vi fokus på netop din situation samt dine og 
dit barns behov i processen. 

Hvem er vi? 10 gode økonomiske råd

Ca. 40% af alle ægteskaber ender i skilsmisse - og det er ofte  
omkring de økonomiske rammer, at tingene går galt. Derfor 
bør man gøre sig nogle tanker om økonomien og betydningen 
heraf, når man går fra hinanden.
 
1. Indgå skriftlige aftaler om børnene før I begynder at tale 
økonomi
Bliver I uenige om økonomien, ryger alle ikke-dokumenterbare 
aftaler omhandlende barnet typisk ud af vinduet. Vi anbefaler 
derfor, at I indgår skriftelige aftaler om jeres barns fremtidige 
rammer, før I taler økonomi. 
 
2. Tag stilling til hvor let jeres børnebidragsaftale skal kunne 
ændres 
Der er forskel på kriterierne for ændring af et børnebidrag 
afhængigt af, om bidraget baseres på en aftale eller Statsfor-
valtningens afgørelse. En børnebidragsaftale er sværere at 
ændre end en børnebidragsafgørelse – det med mindre man i 
aftalen skriver, at bidraget skal kunne ændres på lige fod med 
Statsforvaltningens afgørelser. Det anbefaler vi på det kraftig-
ste, at I gør. Man ved aldrig hvad fremtiden bringer.
 
3. Læg et budget
Når man skal til at leve et nyt liv som opbrudt familie, er det af-
gørende, at man får vurderet hvilket økonomisk råderum, man 
reelt har i sit nye liv. Jeres børn har det svært nok med, at I går 
fra hinanden. At skulle flytte flere gange, fordi du som forælder 
opdager, at du ikke har det økonomiske råderum, du troede, 
forværrer kun børnenes situation.

4. Søg støtte hos det offentlige
Forælderen, hvor barnet får folkeregisteradresse (bopæls-
forælder), bliver modtager af de offentlige børneydelse og evt. 
børnetilskud. Du skal sikre selv, at ydelserne ændres til at ryge 
ind på din konto. Bemærk at vi på det kraftigste anbefaler, at I 
ikke lader økonomien diktere, hvem af jer børnenes fremtidigt 
skal bo mest hos. Man ved aldrig hvad fremtiden bringer, og en 
sådan beslutning kan være vanskelig at omgøre.

5. Forstå ægteskabets økonomiske situation
Hvis din ægtefælle har stået for økonomien i ægteskabet 
kan det svært at stole på, at den fordeling, der foreslås, er 
reel. Husk at det er dit eget ansvar at få et overblik – ikke din 
ægtefælles ansvar - og at det overblik er vigtigt, da mistillid 
ødelægger både jeres fremtidige relation til hinanden samt 
jeres evne til en fornuftig fremtidig kommunikation omkring 
børnene.
 
6. Få en selvstændig økonomi
Bliv ikke hængende for længe med en fælleskonto, for det er 
kimen til diskussion omkring forbrug, der hurtigt kan spilde 
over i konflikter, der kan præge både jeres fremtidige rela-
tion til hinanden samt jeres evne til en fornuftig fremtidig 
kommunikation omkring børnene. Få din egen lønkonto og 
din egen netbank. På den måde kan du overføre din halvdel af 
fællesudgifterne og disponere frit over resten af din indkomst.
 
7. Overdrag huset på fornuftig vis
Ejer I jeres bolig, indgår den i boet som noget, I skal dele 
(med mindre boligen tilhører dit eller din eks’ særeje) – også 
selv om kun en af jer står på skødet. Hvis din ægtefælle skal 
overtage huset, så husk at det forudsætter godkendelse fra 
kreditselskabet (og banken). Godkender kreditselskabet købet, 
er det vigtigt, at I laver en gældsovertagelseserklæring sen-
est samtidig med tinglysningen af husets overdragelse til dig.      
Ellers risikerer du at stå med gælden på huset, selv om du  
ikke længere er ejer.

8. Husk at ændre din forskudsopgørelse 
Du har det fulde ansvar for din forskudsopgørelse, selvangi-
velse og årsopgørelse. Du skal derfor være særlig opmærk-
som på behovet for ændringer, hvis du har en positiv kapi-
talindkomst og din ægtefælle har en negativ kapitalindkomst, 
hvis huset er blevet solgt eller du har solgt din andel i huset, 
samt hvis du skal betale børnebidrag eller ægtefællebidrag. 
Husk at rette dine skatteoplysninger til i overensstemmelse 
hermed. 
 

  ØKONOMISKE
SKILSMISSERÅD

9. Slet fuldmagter i banken
Kontakt din bank og hør hvad der ligger af fuldmagter. Få 
slettet dem, der ikke længere vil være relevante.
 
10. Check dine forsikringer
Som ægtefæller delte I en række forsikringer. Med skilsmis-
sen skal I have taget stilling til, hvad der skal ske med dem 
fremadrettet set. Hvem  skal  overtage  f.eks.  indbo-,  familie-
og bilforsikringerne? Hvem skal nu være være begunstiget 
på din ulykkesforsikring og livsforsikring i stedet for din 
ægtefælle? Det er vigtigt, at I får det afklaret.
 


