Journalnummer (udfyldes af Statsforvaltningen)

Ansøgning om forældremyndighed/bopæl

Oplysninger om ansøger
Fulde navn:
CPR-nummer:

Telefonnummer i dagtimerne:

Adresse:

Postnr.:

By:

E-mail:

Jeg søger om
Fælles forældremyndighed
Ophævelse af fælles forældremyndighed
Overførsel af forældremyndighed
Ændring af barnets bopæl (kun ved fælles forældremyndighed)

Oplysninger om barnet/børnene
Fulde navn:

CPR-nr.:

Fulde navn:

CPR-nr.:

Fulde navn:

CPR-nr.:

Fulde navn:

CPR-nr.:

Barnet/børnene bor på adressen
Adresse:

Oplysninger om den anden forælder
Fulde navn:
CPR-nummer:

Telefonnummer i dagtimerne:

Adresse:

Postnr.:

By:

E-mail:

Forældremyndigheden er hos
Ansøger
Den anden forælder
Fælles
Du skal vedlægge tidligere afgørelser/anmeldelser/domme vedrørende forældremyndigheden.
Dokumentationen for forældremyndighed kan findes i for eksempel en ansvars- og omsorgserklæring, i en
anmeldelse om forældremyndighed, i en ekstraktudskrift om fortsat fælles forældremyndighed i forbindelse
med separation eller skilsmisse, eller i en bevilling eller dom, der tager stilling til forældremyndighed. I visse
situationer findes der ikke dokumentation for forældremyndigheden.

Statsforvaltningen kan afvise at behandle en ansøgning om ændring af
forældremyndighed eller bopæl, hvis det ikke er påvist, at der er sket væsentlige
ændringer, eller at en ændring kan være bedst for barnet.
Beskriv, hvilke ændringer der er sket i barnets forhold, og hvorfor du mener, en ændring af
forældremyndighed eller bopæl vil være bedst for barnet.

Yderligere bemærkninger, herunder oplysning om den anden forælders holdning til spørgsmålet:

Frit valg af mødested
Hvis du og den anden forælder skal til møde i Statsforvaltningen om jeres sag, bestemmer
Statsforvaltningen, hvor jeres sag skal behandles.
Som udgangspunkt bliver I sammen indkaldt til møde i den afdeling, der ligger nærmest jeres barns bopæl.
Hvis I er enige om det, kan I dog vælge, at mødet skal foregå i en anden af vores afdelinger.
Af hensyn til en forsvarlig og effektiv sagsbehandling flytter Statsforvaltningen ikke sager mellem
afdelingerne under sagsforløbet og sagsbehandlingen.
Hvis I sammen ønsker, at sagen skal behandles i en anden afdeling, skal I derfor hurtigst muligt give
Statsforvaltningen besked om det.
Nedenfor kan du se en oversigt over vores ni afdelinger i Statsforvaltningen:
- Statsforvaltningen Afdeling København
- Statsforvaltningen Afdeling Nykøbing F.
- Statsforvaltningen Afdeling Odense
- Statsforvaltningen Afdeling Ringkøbing
- Statsforvaltningen Afdeling Ringsted
- Statsforvaltningen Afdeling Rønne
- Statsforvaltningen Afdeling Aabenraa
- Statsforvaltningen Afdeling Aalborg
- Statsforvaltningen Afdeling Aarhus

Mødetidspunkt
Statsforvaltningen vurderer, om der skal holdes møde i din sag.
Hvis du ønsker at komme til møde på en bestemt ugedag, vil vi forsøge at imødekomme dit ønske.
Hvis du ikke har ønsker til specifikke mødetidspunkter, vil du få første ledige tid.
Jeg ønsker første ledige tid
Jeg/vi vil helst til møde (du skal udfylde feltet med ønske til ugedag og tidspunkt på dagen)

Jeg/vi vil ikke kunne møde følgende dage/uger:

Statsforvaltningens åbningstider for personlig betjening er:
Mandag: 08.00 - 16.00
Tirsdag: 08.00 - 16.00
Onsdag: 08.00 - 16.00
Torsdag: 12.00 - 18.00
Fredag: 08.00 - 14.00

Underskrift

(Du skal ikke skrive blanketten under i hånden, hvis du sender den ind digitalt, og underskriver med NemID)
Underskrift:

Dato:

Du skal sende ansøgningen til Statsforvaltningen. Dine oplysninger i denne blanket vil blive forelagt den
anden forælder, og I vil som udgangspunkt blive indkaldt til et vejledningsmøde i Statsforvaltningen.

Se vejledning næste side

Vejledning om forældremyndighed/bopæl
Forældremyndighed - rettigheder og pligter mv.
Indehaver/indehavere af forældremyndigheden skal drage omsorg for barnet og kan træffe afgørelse om
barnets personlige forhold ud fra barnets interesse og behov. Barnet har ret til omsorg og tryghed. Det skal
behandles med respekt for sin person og må ikke udsættes for legemlig afstraffelse eller anden krænkende
handling.
Barnet har ret til samvær med den forælder, som det ikke har bopæl hos, og begge forældre har ansvaret for,
at barnet har samvær. Det gælder, hvad enten der er fælles forældremyndighed eller eneforældremyndighed.
Det er uden betydning for forældrenes pligt til at forsørge barnet, hvem der har forældremyndigheden.
Når forældrene har fælles forældremyndighed, er de begge værger for barnet. Hvis en af forældrene har
forældremyndigheden alene, er denne alene værge for barnet. Hvis barnet har midler i en
forvaltningsafdeling, bør forældrene sende en kopi af aftalen eller afgørelsen om ændring af
forældremyndighed til forvaltningsafdelingen.
Hvis der er enighed om ændring af forældremyndigheden
Forældrene kan indgå en aftale om ændring af forældremyndigheden, hvis de er enige om, hvem der skal
have forældremyndigheden. Det kan være aftale om fælles forældremyndighed, ophør af fælles
forældremyndighed eller overførsel af forældremyndigheden fra den ene forælder til den anden.
Aftalen er kun gyldig, hvis den er anmeldt til Statsforvaltningen.
Hvis der er uenighed om ændring af forældremyndigheden eller barnets bopæl
Hvis forældrene ikke er enige om forældremyndigheden eller barnets bopæl, kan den ene forælder sende
ansøgningen til Statsforvaltningen.
Statsforvaltningen har mulighed for at afvise en ansøgning om ændring af forældremyndigheden eller af
barnets bopæl, hvis der ikke er påvist væsentligt forandrede forhold eller at en ændring vil være bedst for
barnet. I enkelte sagstyper kan Statsforvaltningen dog ikke afvise ansøgningen.
Hvis Statsforvaltningen ikke finder, at der er grundlag for at afvise ansøgningen, vil Statsforvaltningen bede
forældrene komme til et vejledningsmøde. På vejledningsmødet vil Statsforvaltningen hjælpe forældrene til at
finde en løsning ud fra, hvad der er bedst for barnet. Hvis forældrene ikke kan blive enige i
Statsforvaltningen, afslutter Statsforvaltningen sagen. Forældrene eller en af forældrene kan derefter
anmode Statsforvaltningen om at indbringe sagen for retten, således at retten kan træffe afgørelse om
forældremyndigheden eller barnets bopæl.
Forældremyndighed ved dødsfald
Har forældrene fælles forældremyndighed, og dør den ene forælder, forbliver forældremyndigheden som
udgangspunkt hos den anden.
Dør en eneforældremyndighedsindehaver, bestemmer Statsforvaltningen under hensyn til, hvad der er bedst
for barnet, hvem der skal have forældremyndigheden. I denne situation får den anden forælder således ikke
automatisk forældremyndigheden over barnet, men må søge om at få forældremyndigheden og har i så fald
en fortrinsstilling.
Børnebidrag
Hvis der som følge af ændringen i forældremyndigheden eller barnets bopæl ønskes ændringer af
børnebidrag, skal der søges særskilt om bidrag. Dette gælder både bortfald af et eksisterende børnebidrag og
fastsættelse af et nyt børnebidrag. Ansøgningsblanket findes på www.statsforvaltningen.dk.
Det Centrale Personregister (CPR)
Oplysninger om forældremyndighed registreres i CPR.

Rådgivning og vejledning
Nærmere oplysninger om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær kan fås ved henvendelse til
statsforvaltningen eller på:
www.statsforvaltningen.dk
www.ast.dk/born-familie/foraeldremyndighed-og-samvaer
På begge hjemmesider kan du finde pjecen ”Med barnet i centrum” med oplysninger om forældremyndighed,
barnets bopæl, samvær og rådgivning.
Hvis parterne i forbindelse med anmeldelse af en aftale om overførsel af forældremyndighed har behov for
yderligere vejledning, kan de anmode Statsforvaltningen om et møde.
Opstår der uenighed om forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær, kan forældrene og barnet anmode
Statsforvaltningen om børnesagkyndig rådgivning. Forældrene kan også anmode Statsforvaltningen om
konfliktmægling.

Behandling af personoplysninger
Statsforvaltningen udfører behandling af personoplysninger ved elektronisk databehandling, og
databeskyttelsesforordningen gælder derfor for sagsbehandling af enhver art i Statsforvaltningen.
Ønsker du information herom, kan du læse mere på www.statsforvaltningen.dk/persondata

