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Indledning
Arbejdsgruppens opgave og sammensætning
Arbejdsgruppen vedrørende bidragsfonden er efter socialministerens bestemmelse nedsat ved socialministeriets skrivelse af 8. juli 1969.
Det anføres heri, at det er arbejdsgruppens opgave at foretage en undersøgelse af mulighederne for en afvikling af den i lov af 7. maj 1937 om børn
uden for ægteskab omhandlede bidragsfond, og at arbejdsgruppen særlig skal
undersøge de praktiske spørgsmål, som måtte løses i forbindelse med en sådan afvikling, herunder navnlig spørgsmålet om muligheden for at overføre
forvaltningen af bidragsfondens udlån til Kongeriget Danmarks Hypotekbank
og Finansforvaltning og muligheden for at overføre inddrivelsen af bidrag fra
de bidrags skyldige til kommunerne.
Arbejdsgruppen skal endvidere undersøge muligheden for at finde en
anden beskæftigelse til det til bidragsfonden knyttede personale.
Arbejdsgruppen fik følgende sammensætning:
Ekspeditionssekretær Otto Sørensen,
socialministeriet, formand.
Nævnsformand Erik Munch-Petersen,
landsnævnet for børne- og ungdomsforsorg.
Ekspeditionssekretær J. L. Lindsted,
landsnævnet for børne- og ungdomsforsorg.
Fuldmægtig Per Tofte, finansministeriet.
Fuldmægtig Peter Wiese, justitsministeriet.
Ekspeditionssekretær Birthe Frederiksen,
socialministeriet.
Ekspeditionssekretær Otto Sørensen blev den 1. juli 1970 udnævnt til
kontorchef i Gladsaxe kommune, og socialministeriet har derfor fritaget ham
fra hvervet som formand for arbejdsgruppen og i stedet beskikket ekspeditionssekretær Birthe Frederiksen til hvervet.
Ekspeditionssekretær Glen Varmer, socialministeriet, blev samtidig
udpeget som nyt medlem af arbejdsgruppen.
Sekretær for arbejdsgruppen har været sekretær Kirsten Thorball, socialministeriet.
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Som resultat af arbejdsgruppens arbejde afgives herved nedenstående
betænkning og indstilling.

Marts 1971
Birthe Frederiksen
formand
Per Tofte

J. L. Lindsted
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Erik Munch-Petersen

Peter Wiese

Kirsten Thorball
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I. De gældende regler for bidragsfondens
oprettelse og virksomhed
1.
Bidragsfonden er oprettet ved lov nr. 131 af 7. maj 1937 om børn uden
for ægteskab, der er trådt i kraft den 1. januar 1938. Ved denne lov indførtes
det system, at flere mænd kan anses som bidragspligtige til et barn født uden
for ægteskab, jfr. lovens § 14, stk. 2, 2. pkt. Ifølge samme lovs § 22, stk. 2,
skal hver af disse bidragspligtige svare et bidrag svarende til det til enhver tid
gældende normalbidrag. Disse bidrag tilkommer det offentlige, jfr. § 27, og
barnets moder eller andre bidragsberettigede har kun ret til at modtage ét normalbidrag af det offentlige. Efter lovens § 29 indkræves bidragene gennem
landsnævnet for børne- og ungdomsforsorg, der fører en nøjagtig oversigt
over samtlige bidragspligtige og varetager en række forskellige opgaver i forbindelse med ind- og udbetaling af bidragene. Ifølge lovens § 30 indgår bidragene i en særlig fond, bidragsfonden, som ligeledes administreres af landsnævnet.
Fondens midler anvendes primært til udbetaling af bidrag til den bidragsberettigede. Udbetalingen sker gennem det sociale udvalg i den bidragsberettigedes opholdskommune. Den bidragsberettigede får udbetalt et beløb svarende
til normalbidraget, og der afholdes kun bidrag af fondens midler i det omfang,
der er indbetalt bidrag af bidragspligtige. Som følge heraf kan der aldrig opstå underskud i forbindelse med afholdelse af udgifter til bidrag til bidragsberettigede, og fonden vil udvise overskud, for så vidt inddrivelsesprocenten for de
pålignede bidrag overstiger et vist minimum.
Det er i lovens § 30 fastsat, at fondens midler i øvrigt efter socialministerens bestemmelse vil være at anvende til børneforsorgsformål i almindelighed. I socialministeriets cirkulære af 17. januar 1938 er i denne forbindelse
peget på opgaver som ydelse af tilskud til institutioner, foreninger og opdragelseshjem, som virker i børneforsorgens tjeneste. Der kan endvidere efter ansøgning af bidragsfondens midler ydes bidrag til omkostninger til barnets dåb
og konfirmation såvel som til skoleundervisning og faglig uddannelse samt i
anledning af barnets sygdom og begravelse. Under særlige omstændigheder
kan der endvidere ydes disse børn bidrag til fortsat skoleundervisning eller
faglig uddannelse efter dét fyldte 18. år, dog ikke ud over det fyldte 21. år,
med justitsministeriets tilladelse til det 24. år.
2.
Ved lov nr. 200 af 18. maj 1960 om børns retstilling, der trådte i kraft
pr. 1. januar 1961, ophævedes reglen om, at flere mænd kan anses som bidragspligtige til et barn uden for ægteskab, og at det pålægges hver af disse bidragspligtige at svare et bidrag, der indbetales til bidragsfonden. Bestemmelserne
i 1937-loven om bidragsfondens virksomhed er imidlertid opretholdt for så vidt
angår børn, der er født før 1. januar 1961. Der er således standset for nytilgangen af bidrag til fonden fra og med fødselsårgangen 1961. Der vil imidler-
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tid vedblive at være ind- og udbetalinger vedrørende de børn, født i tiden forud
for 1. januar 1961, for hvilke flere personer er kendt bidragspligtige. Disse
ind- og udbetalinger vil imidlertid gradvis aftage, efterhånden som de pågældende børn når 18 års alderen, og de vil helt ophøre med udgangen af 1978, jfr.
herved bemærkninger under pkt. 19.

II. Hovedtræk af fondens virksomhed i årene 1938-70
3.
Der har siden 1938, da fonden påbegyndte sin virksomhed, til stadighed
været et betydeligt overskud i fonden med det resultat til følge, at fondens
formue i dag, godt 30 år efter stiftelsen, er ret betydelig. I det første tiår
1938-48 oparbejdede fonden en formue på godt 1 mill. kr. Denne er herefter
øget til godt 6 mill.kr. i 1958 og 16,7 mill. kr. i 1970, jfr. oversigt nedenfor
i pkt. 5.
4.
De af de bidragspligtige indbetalte bidrag har i hele perioden væsentlig
oversteget de bidrag, der er udbetalt til de bidragsberettigede. Der er af fødselsårgangene 1938-60 incl. , som er omfattet af 1937-lovens bestemmelser,
i alt knap 4000 børn født uden for ægteskab, til hvilke flere mænd ved faderskabssagen er blevet anset for bidragspligtige med den følge, at ind- og udbetaling af bidrag sker over bidragsfonden. Antallet af børn med flere bidragspligtige har været noget mindre i 1950 erne end i perioden 1938-50. I sidstnævnte
periode var der en tilgang på i gennemsnit noget over 200 børn om året, medens
tilgangen i perioden 1955-60 har været under 100 pr. år. Denne tilbagegang i
antallet af børn med flere bidragspligtige i tiden efter 1950 skyldes i et vist
omfang en nedgang i antallet af børn født uden for ægteskab, som indtraf i perioden jævnsides med faldet i fødselstallet i almindelighed. Det har imidlertid
utvivlsomt også spillet en ikke ringe rolle, at forskellige fremskridt på blodtypebestemmelsernes område har gjort det muligt at udelukke flere af gruppen af mulige fædre end tidligere. Denne "skævhed" i fordelingen af børn med
flere bidragspligtige fra fødselsårgangen 1938-60 har medført, at antallet af
børn, for hvilke der ind- og udbetales bidrag over fonden, allerede fra slutningen af 1950'erne har været faldende, fordi de årgange, der udgik efter at
være fyldt 18 år, var større end de nye årgange, der kom til, og fra og med
1961 er nedgangen blevet forstærket, fordi der ved den ovennævnte lovændring
blev lukket for nytilgang af børn med flere bidragspligtige.
Denne udvikling afspejler sig også i indtægterne fra de samlede indbetalte bidrag til fonden, omend bevægelserne er blevet noget udviskede på grund
af restancer og andre forskydninger i den andel af pålagte bidrag, der indbetales til fonden, herunder det forhold, at der indbetales afdrag på bidragsgæld,
også efter at bidragspligten er ophørt ved barnets fyldte 18. år. Hertil kommer
virkningerne af stadige forøgelser af normalbidragets størrelse. Bidragsindtægterne begyndte derfor først at gå ned i 1964/65.
Der har igennem årene i gennemsnit været godt 2 bidragspligtige til
hvert barn. Såfremt alle bidrag blev indbetalt fuldt ud, ville dette forhold med-
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føre, at bidragsfondens indtægter fra bidrag ville blive dobbelt så stort som
de bidrag, der via fonden udbetales til de bidragsberettigede. I gennemsnit
er næppe blevet indbetalt stort mere end godt 2/3 af de pålignede bidrag, og
merindtægten ved ordningen med flere bidragspligtige mindskes herved tilsvarende. (Under de gode beskæftigelsesforhold i den sidste tiårs periode er
"indbetalingsprocenten" dog øget noget).
5.
Til belysning af fondens virksomhed skal i øvrigt anføres nedenstående
uddrag af fondens regnskab for 1958/59 og 1969/70:
1958/59

1969/70

Indgåede bidrag
Renter

2.536.900
248.100

2. 083.200
811.500

I alt indtægter

2. 785.000

2.894. 700

Udbetalte bidrag
Udbetalte særbidrag
Tilskud til børneforsorgsformål
Administrationsudgifter

1.518.300
26.800
82.400
298.200

942.600
64.400
760.000
519.800

I alt udgifter

1. 925.700

2.286.800

859.300

607.900

6.747.700

16.698.400

Overskud
Formue ved årets slutning

Som det ses, har der været nogenlunde samme nedgang i de bidrag, der
er indbetalt af de bidragspligtige, som i de samlede bidrag, der er udbetalt
til de bidragsberettigede, således at forskellen mellem disse ind- og udbetalinger har holdt sig på nogenlunde samme niveau i de to anførte regnskabsår,
nemlig ca. I mill. kr. Det fremgår endvidere af oversigten, at der er sket en
betydelig forøgelse af renteindtægterne. På udgiftssiden er til gengæld sket
en stærk stigning i tilskuddet til børneforsorgsformål i almindelighed, ligesom administrationsudgifterne er øget ret væsentligt.
Den relativt store forøgelse af renteindtægterne, som har mere end opvejet nedgangen i indtægterne fra indbetalte bidrag, er en konsekvens af den
fortsatte betydelige vækst i fondens formue. Denne er gennem årene blevet
anbragt dels i obligationer, dels i lån til forskellige sociale institutioner, i
første række børneforsorgsinstitutioner, til erhvervelse af ejendomme og gennemførelse af byggearbejder m. v. Af formuen på ca. 16, 7 mill. kr. ved udgangen af finansåret 1969/70 er således over 10 mill. kr. anbragt i lån til børneforsorgsinstitutioner og knapt 5 mill. kr. i obligationer, der imidlertid kun
har en kursværdi af ca. 3 mill. kr. - Ca. 1 mill. kr. er anbragt i lån til detailprojektering, men en del af disse lån vedrører projekter, der aldrig gennemføres, og må derfor overføres til tilskudskontoen.
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III. Administrationen af bidragsfondssager
Inddrivelse af bidrag
6.
Bidragsfonds sagerne er normalt startet ved, at der fra overøvrigheden
til landsnævnet for hvert barn er sendt et hold bidragsresolutioner, en for
hver af de bidragspligtige. (De bidragspligtige har desuden fået tilsendt en
genpart af deres egen resolution). En måned senere har landsnævnet herefter
hørt det sociale udvalg i den bidragsberettigedes opholdskommune (såfremt
udvalget ikke forinden har henvendt sig til bidragsfonden) om, hvad der er passeret med hensyn til udbetaling af bidrag, og landsnævnet har om fornødent
givet udvalget vejledning med hensyn til beregning og udbetaling.
Der rettes fra landsnævnets bidragsfondsafdeling henvendelse til den
inddrivende myndighed med begæring om at indkræve det forfaldne bidrag hos
den bidragspligtige. Den inddrivende myndighed er for bidragspligtige med
bopæl i Københavns kommune Københavns magistrats 3. afdeling, for bidragspligtige med bopæl i Danmark uden for Københavns kommune politimesteren
for vedkommende politikreds, for bidragspligtige bosat i et af de andre nordiske
lande enten vedkommende danske konsulære myndighed eller den overøvrighed,
i hvis område den udbetalende kommune er beliggende, og for bidragspligtige
med bopæl i udlandet uden for de nordiske lande vedkommende danske konsulære
myndighed. Endelig inddrives bidraget i en del tilfælde ved henvendelse direkte fra bidragsfonden til den bidragspligtige eller hans advokat, f. eks. af diskretionsgrunde.
Når bidrag indgår til fonden, posteres de i bogholderiet. Ved indbetaling
direkte fra en bidragspligtig sættes sagen i en vis kortere erindring ad ny indbetaling. Dersom vedkommende halvårsbidrag ikke er forskudsvis udbetalt
fra det sociale udvalg til den bidragsberettigede, påses det, om der med det
sidst indgåede beløb nu henstår et uafregnet beløb af en størrelse, som det
vil være rimeligt straks at anvise til bidragsberettigede.
Jj_
Sager vedrørende inddrivelse af bidrag kan i øvrigt give landsnævnet
anledning til en række forskellige ekspeditioner.
Det kan således forekomme, at der gennem den inddrivende myndighed
eller direkte fra den bidragspligtige selv sendes tilbud om afdragsvis betaling,
og landsnævnet påser, at der i fornødent omfang foreligger politirapport over
den bidragspligtiges personlige og økonomiske forhold, lægeerklæring eller
anden dokumentation samt angivelse af politiets skøn over den bidragspligtiges
tilbud.
Hvis den bidragspligtige er indsat i fængsel, foranlediger denne institution på bidragsfondens begæring, at bidragsgælden afkræves ham, og fonden
påtegner derefter i givet fald hans bidragsresolution om, at bidraget er afkrævet, men er skønnet uerholdeligt.
Såfremt den bidragspligtiges opholdssted er ukendt, efterlyses han gennem rigspolitichefens eftersøgningsafdeling eller eventuelt gennem Københavns
politi eller centralregistret for søfarende.
Hvis den bidragspligtige ikke har overholdt tidligere indgåede afdragsaftaler, eller det skønnes af den inddrivende myndighed, at han ikke vil betale
rettidigt eller helt vil nægte at betale, må der foretages skridt til tvangsind-
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drivelse af beløbene, d. v. s. rettes henvendelse til politimesteren om løntilbageholdelsespålæg eller afscmingsdekret eller til fogeden om udpantning.
I tilfælde, hvor det er pålagt den bidragspligtige at betale bidrag i flere
sager (enten til bidragsfonden eller til andre bidragsberettigede), anmodes
politimesteren om at påse, at afdrag fra den bidragspligtige fordeles ligeligt
på de ham påhvilende bidragsforpligtelser.
Hvis den inddrivende myndighed ved sagens tilbagesendelse meddeler,
at den bidragspligtige er flyttet til en anden politikreds eller til et andet land,
oversender landsnævnet sagen til vedkommende nye inddrivende myndighed
med opgørelse af den samlede bidragsgæld.
Dersom den inddrivende myndighed ved sagens tilbagesendelse anfører
bidragsgældens størrelse, kontrolleres denne af fondens bogholderi, og eventuelle uoverensstemmelser undersøges. - Ved ekspedition af skrivelser angående tvangsinddrivelse eller afdragsaftaler opgøres gælden normalt også. Endvidere opgøres gælden, når dette begæres af en bidragspligtig, samt ved
inddrivelsen af det sidste halvårsbidrag på en sag og i øvrigt i forbindelse
med udsendelse af gældsanerkendelsesblanket (se herom nedenfor).
Når en bidragspligtig udtrykkelig begærer en specificeret gældsopgørelse,
eller hvis en uoverensstemmelse med de inddrivende myndigheders kontokort
gør dette påkrævet, udfærdiger landsnævnet en særlig opgørelse med angivelse
af hvert enkelt forfaldent halvårsbidrags størrelse samt dato og beløbsangivelse
for hvert indgået bidrag eller afdrag herpå.
Som følge af den bidragspligtiges arbejdsløshed, sygdom, store forsørgerbyrde eller andre vanskeligheder kan der rejses spørgsmål over for fonden om
nogen tids henstand med betaling af bidraget. Såfremt sådan henstand bevilges,
anmodes politimesteren om at følge den bidragspligtiges forhold og påse, at
betalingen genoptages, når forholdene gør det muligt. - Dersom den bidragspligtige ejer fast ejendom, kan der blive tale om, at han frivilligt udfærdiger
pantebrev i ejendommen som sikkerhed for bidragsgælden. Der kan også opstå
spørgsmål om fritagelse for at betale bidrag for en kortere eller længere
periode på grund af dårlige økonomiske forhold.
I de tilfælde, hvor en bidragspligtig begærer faderskabssagen genoptaget,
vejleder landsnævnet om fremgangsmåden og forsyner myndighederne med de
fornødne oplysninger. Hvis genoptagelsen resulterer i frifindelse for bidragspligt for en eller flere af de bidragspligtige, tilbagebetaler landsnævnet efter
udløbet af ankefristen de bidrag, som den eller de frifundne hidtil har indbetalt til fonden, med renter og foranlediger, at overøvrigheden annullerer de
pågældende resolutioner. Landsnævnet underretter parterne samt det sociale
udvalg og de inddrivende myndigheder om det passerede.
Særlige ekspeditioner må foretages, hvis barnets moder indgår ægteskab
med en af de bidragspligtige, og barnet medtages til forsørgelse i det fælles
hjem, hvorved samtlige bidragspligtiges pligt til at betale bidrag ophæves,
sålænge moderen samlever med manden, og hvis manden anerkender barnet
som sit, hvorved bidragspligten endeligt bortfalder for samtlige bidragspligtige.
- Dersom moderen samlever med en af de bidragspligtige uden at indgå ægteskab med denne, og barnet ikke er under børne- og ungdomsforsorg eller særforsorg, er det landsnævnets praksis, at barnemoderen skriftligt til bidragsfonden kan give afkald på bidrag til fordel for samleveren, som altså ikke afkræves dette bidrag, hvorimod den eller de øvrige bidragspligtige til barnet
fortsat afkræves det løbende bidrag.
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Fra barnets fyldte 14. år er der mulighed for, at bidraget kan bortfalde
eller nedsættes, når det oplyses, at det er blevet helt eller delvis ufornødent.
Sager af denne art forelægges den overøvrighed, som har udfærdiget resolutionen, til afgørelse. Såfremt denne beslutter, at fremtidigt forfaldne bidrag
indtil videre helt eller delvis skal bortfalde, underretter landsnævnet det sociale udvalg og de inddrivende myndigheder herom. Samtidig foranlediges
eventuelle bidragsrestancer inddrevet og eventuel gæld anerkendt.
Der var tidligere i fondssager mulighed for, at bidragspligtige kunne
indgå overenskomst med bidragsfonden om betaling af et engangsbeløb, hvis
størrelse bestemtes af den kapitaliserede værdi af fremtidigt forfaldne bidrag, beregnet af overformynderiet, med tillæg af et efter åremålet gradueret
risikobeløb. Sådanne overenskomster skulle godkendes af overøvrigheden,
hvorefter engangsbeløbet af den bidragspligtige indbetaltes og indsattes i
overformynderiet, som hvert halve år efter begæring fra landsnævnet indbetaler halvårsbidraget hertil. Såfremt beløbet ikke er tilstrækkeligt, hæfter
bidragsfonden for restbeløbet.
Ved justitsministeriets cirkulære nr. 185 af 14. november 1957 er denne
praksis blevet standset, og der resterer kun 2 sager, i hvilke barnet fylder
18 år henholdsvis i august 1973 og i september 1975.
Foruden ved afslutningen af en sag (enten ved barnets fyldte 18. år eller
i forbindelse med moderens indgåelse af ægteskab med en bidragspligtig, barnets bortadoption eller bidragets bortfald efter barnets fyldte 14. år, samt
for pigers vedkommende ved deres indgåelse af ægteskab inden det fyldte 18.
år) påser landsnævnet, at bidragspligtige, som ikke betaler det løbende bidrag, efterhånden som det forfalder, med års mellemrum underskriver erklæring om anerkendelse af den på det tidspunkt skyldige bidragsrestance.
Når en bidragspligtig dør, indhenter landsnævnet fra vedkommende
skifteret oplysning om, efter hvilke regler dødsboet behandles. Dersom boet
udlægges til dækning af begravelsesomkostningerne, noteres dette på sagen,
som hermed ophører for så vidt angår denne bidragspligtige.
Hvis den bidragspligtige efterlader sig enke, som skal hensidde i uskiftet
bo, vil bidraget efter høring af overøvrigheden enten fortsat blive inddrevet
(hos enken), eller sagen afsluttes og henlægges vedrørende denne bidragspligtige.
I andre tilfælde anmeldes i boet dels bidragsfondens krav på forfaldne,
ikke betalte bidrag, dels den kapitaliserede værdi af fremtidigt forfaldende
bidrag. Specielle spørgsmål opstår, hvis den bidragspligtiges død udløser et
e r statningsb eløb.
Hvis en bidragspligtig ønsker at emigrere, behandler landsnævnet
spørgsmål vedørende kaution, pant i fast ejendom eller anden sikkerhedstillelse.
Endelig nødvendiggør bidragspligtiges andragende om hel eller delvis
eftergivelse af bidragsgælden en gennemgang af sagen såvel med hensyn til
den bidragsberettigedes side som med hensyn til bidragspligtiges personlige
og økonomiske forhold til afgørelse af, hvorvidt bidragsfonden, som ikke har
hjemmel til at bevilge egentlig eftergivelse, eventuelt vil kunne undlade at
foretage videre til bidragsgældens inddrivelse, for tiden eller endeligt.
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Udbetaling af bidrag
8.
Når betingelserne for forskudsvis udbetaling af bidrag fra det offentlige
er til stede (tidligere efter lov om offentlig forsorg, nu efter lov om børnetilskud og andre familieydelser), udbetales bidraget gennem det sociale udvalg.
Kommunerne får deres udlæg refunderet af statskassen - på samme måde som
ved bidragsforskud i øvrigt - og statskassen får igen sine udgifter refunderet af
bidragsfonden. - Hvis bidraget ikke kan udbetales forskudsvis eller ikke ønskes
udbetalt forskudsvis, foretager landsnævnet udbetalingerne til bidragsberettigede, efterhånden som der indgår pienge fra de bidragspligtige. Disse udbetalinger fra bidragsfonden("anvisninger") sker normalt pr. postgiro til det
sociale udvalg i bidragsberettigedes opholdskommune, men undertiden (af
diskretionsgrunde, eller hvis bidragsberettigede opholder sig uden for Danmark) direkte til bidragsberettigede.
Hvis barnet er undergivet børne- og ungdomsforsorg og er under 16 år,
søger landsnævnet bidraget inddrevet og anviser dette til børne- og ungdomsværnet i det omfang, det indgår fra de bidragspligtige, til delvis dækning af
udgifterne ved forsorgen. - Såfremt barnet er over 16 år og er eller har været
anbragt i skole-, behandlings- og ungdomshjem, afholder staten udgifterne.
I disse tilfælde inddrives og konteres bidraget som forskudsvis udbetalt og
indgår hermed på sædvanlig måde i landsnævnets afregning med socialministeriet.
Til andre børn over 16 år indkræver landsnævnet bidraget og anviser det i det
omfang, det indgår fra de bidragspligtige, til børne- og ungdomsværnet til dækning af eventuelle udgifter eller, såfremt barnet er anbragt uden udgifter for
det offentlige, til anvendelse til fordel for barnet eller til opbevaring til forsorgens ophør.
Hvis et barn er undergivet særforsorg i medfør af for sorgslovens § 70,
bortfalder normalt såvel ind- som udbetaling af bidrag, så længe forsorgen
varer. Ifølge socialministeriets afgørelse af 8. august 1966 undlader landsnævnet i sådanne tilfælde at inddrive bidrag hos de bidragspligtige, således
at inddrivelsen enten stilles i bero, eller der tages initiativ til, at spørgsmålet
om bidragspligtens suspension rejses over for vedkommende overøvrighed.
Undtagelse fra denne hovedregel gælder, når barnet enten er anbragt i kontrolleret familiepleje eller vel er anbragt i institution, men den bidragsberettigede har en for barnet så betydningsfuld kontakt med det, at det er rimeligt at
dække de med denne kontakt forbundne udgifter gennem normalbidraget. Dette
skaffes oplyst gennem vedkommende forsorgscenter.
Ydelse af bidrag til barnets dåb, konfirmation
og uddannelse m. m.
9.
Som nævnt under afsnit I kan der efter ansøgning fra moderen eller den,
der skal varetage barnets tarv, ydes bidrag af fondens midler til omkostninger
ved barnets dåb, konfirmation, skoleundervisning, faglig uddannelse, sygdom
eller begravelse, og endvidere under særlige omstændigheder til fortsat skoleundervisning eller faglig uddannelse mellem barnets fyldte 18. og 21. år, med
justitsministeriets tilladelse i det enkelte tilfælde dog helt til det 24. år.
Fælles for disse tilfælde er, at der indkræves forskellig dokumentation, og at andragende om ydelsen normalt skal indgå til landsnævnet inden
3 måneder efter, at f. eks. konfirmation finder sted, eller uddannelse påbe-
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gyndes. Dåbs- og konfirmationsbidraget anvises med et normalbeløb (som
r e g u l e r e s en gang årligt efter konference med overøvrigheden) gennem det
sociale udvalg. Der er dog mulighed for i særlige tilfælde at yde et forhøjet
beløb. - Til afgørelse af, hvorvidt og med hvilket beløb bidrag til skoleundervisning og faglig uddannelse skal ydes, indkræves skatteattester for den bidragsberettigede (og dennes eventuelle ægtefælle) og for den unge, udtalelse
fra skolens leder eller den unges l æ r e m e s t e r om udsigten til, at uddannelsen
fuldføres, og oplysninger om familiens økonomiske og personlige forhold
(eventuelt gennem det sociale udvalg). F o r lærlinge kræves desuden indsendelse af lærekontrakt og oplysning om s t ø r r e l s e n af elev- eller lærlingelønnen.
I finansårene 1968/69 og 1969/70 er der i særlige bidrag udbetalt henholdsvis 67. 800 k r . og 64. 400 kr. F o r indeværende finansår er bevillingen
70.000 kr.
Afregning med socialministeriet
10.
Som nævnt ovenfor får kommunerne de forskudsvis udlagte bidrag refunderet af statskassen. Der er derfor i medfør af § 30, stk. 5, i 1937-loven om
børn født udenfor ægteskab fastsat r e g l e r om indbetaling af de indgåede bidrag
til statskassen.
Til og med regnskabsåret 1952/53 afregnede bidragsfonden hvert halve
år med socialministeriet, ved at man i hver enkelt sag udfærdigede en specificeret opgørelse af, hvad der var blevet forskudsvis udbetalt og var blevet
indbetalt af de bidragspligtige. F r a og med 1. april 1953 har man anvendt en
anden fremgangsmåde gående ud på, at man foretager halvårlige reguleringer
på grundlag af samtlige forskudsvis udbetalte bidrag i det n æ r m e s t forudgående
halvår.
I tiden fra 1. april 1967 til dato er følgende beløb afregnet med socialministeriet:
11.
2 9.
3.
27.
9.
23.
2.
2.

april 1967
september 1967
april 1968
september 1968
april 1969
oktober 1969
april 1970
oktober 1970

517.279,76 kr.
527.000,00
442.654,89
485.000,00
390.031,49
438.000,00
343,660,89
390.000,00
-

Revisions sager
11.
Det påhviler landsnævnet af føre kontrol med rigtigheden af de af kommunerne til statsrefusion opførte forskudsvis udbetalte fondsbidrag. Til brug
ved denne kontrol udarbejder bidragsfondens bogholderi i løbet af finansåret en
"Fortegnelse vedrørende bidragsfonden" med angivelse af børnenes navne og
fødselsdato for hver kommune, der ifølge indberetning til landsnævnet har forskudsvis udbetalt fondsbidrag. Disse fortegnelser udsendes i april måned
af landsnævnet til de respektive kommunalbestyrelser med anmodning om udfyldelse af bidragsperiode og udbetalte beløb + eventuelle anmærkninger (f. eks.
barnet inddraget under forsorg) samt om indsendelse til amtet samtidig med
kommunens øvrige regnskab over sociale udgifter.
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København og Frederiksberg kommuner tilbagesender fortegnelserne
direkte til landsnævnet. I øvrigt sendes disse fortegnelser af amtet til landsnævnet i løbet af december måned, bilagt en fortegnelse over de beløb, hver
af amtets kommuner har fået anvist som statsrefusion for de i regnskabsåret
forskudsvis udbetalte fondsbidrag. Fortegnelserne sammenholdes i landsnævnet
med posteringerne på kontokortene i bidragsfondens bogholderi. Eventuelle
uoverensstemmelser foranlediges reguleret i følgende finansår efter korrespondance med kommunerne og eventuelt amtsrevisionen.
Landsnævnet har, så længe kommunernes bogholderisystem var nyt og
kommunerne små, og så længe ordningen i det hele taget var ny, haft en omfattende skriftlig og telefonisk korrespondance med disse angående reguleringer og vejledning vedrørende konteringer. Efter kommunesammcnlægninger
og dermed følgende bogholderimæssig uddannet arbejdskraft er fejlene i stærk
aftagende.

IV. Administration af sager vedrørende støtte
til børneforsorgsmål i almindelighed
12.
Der har i de seneste år på de årlige bevillingslove været afsat et beløb
på 1 mill. kr. til ydelse af tilskud til børneforsorgsformål i almindelighed.
Ved ydelse af tilskud af denne bevilling har man fulgt den retningslinie, at
der kun ydes tilskud til formål, hvortil der ikke kan ydes støtte af andre offentlige midler, f. eks, forskning, ligesom man har lagt vægt på at støtte foranstaltninger eller foretagender, der er af forsøgskarakter eller må betegnes
som en nydannelse, og som derfor har vanskeligt ved at opnå fornøden støtte.
Til udlån til børnef or sorgsinstitutioner har der siden 1953 været stillet
godt 1 mill. kr. til rådighed. Lånene ydes i første række til erhvervelse, opførelse eller forbedring af fast ejendom, og bevillinger af disse lån har i et
vist omfang suppleret de bevillinger til byggearbejder inden for børne- og
ungdomsforsorgen, som ydes i henhold til særlig lovgivning (lov om børneog ungdomsforsorg og boligstøtteloven). Lånene ydes som regel mod pant i
fast ejendom og forrentes oftest med 5% p. a. Denne rentefod lå i sin tid nær
markedsrenten. Senere ansøgninger fra landsnævnet om en a'jourføring af
renten er blevet afslået. Endvidere har der været udlånt ca. 50. 000 kr. årlig til
garagebyggeri ved børneforsorgsinstitutioner, hvilke lån forrentes med 7% p.a.
Lån til detailprojektering, der oprindelig var rentefri, forrentes for så vidt de
er bevilget efter 5. april 1966, med 4-|% p. a. Disse lån er nu under afvikling.
Tilskuds sager
13.
Når en institution er interesseret i tilskud af bidragsfondens midler,
indsender den ansøgning herom til socialstyrelsen, børne- og ungdomsforsorgen, der gennemgår sagen og forelægger deri for det økonomiske og/eller
det pædagogiske nævn. Landsnævnet får en genpart af socialstyrelsens indstilling til nævnet og siden en genpart af nævnets indstilling til socialministeriet.
Under forudsætning af, at nævnets indstilling er positiv, refereres sagen kort
og forelægges herefter for landsnævnets medlemmer. Såfremt landsnævnet mener
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at kunne anbefale tilskuddet, udfærdiges indstilling herom til socialministeriet.
I forbindelse med ministeriets godkendelse får den pågældende institution orientering om, at udbetaling kan ske ved henvendelse til socialstyrelsen, børneog ungdomsforsorgen. Når socialstyrelsen, der skal kontrollere, at beløbet
anvendes til det formål, hvortil det er bevilget, og at det ikke udbetales førend
nødvendigt, herefter på institutionens vegne begærer udbetaling af tilskuddet,
anvises dette til institutionen.
I enkelte sager er tilskuddet ydet med tilbagebetalingsklausul, og i disse
tilfælde må yderligere udfærdiges en særlig erklæring, som sendes til underskrift i den pågældende institution. Tilskud med tilbagebetalingsklausul er
ydet i 3 sager med i alt 35. 000 kr.
I 1968/69 og 1969/70 er der ifølge regnskab ydet henholdsvis 792.400 kr.
og 760.000 kr. i tilskud. For finansåret 1970/71 er bevillingen 1. 000. 000 kr.
Lånesager
14.
Lånesagerne behandles indledningsvis på ganske samme måde som tilskudssagerne, idet landsnævnet dog i sin indstilling til socialministeriet også
kommer ind på vilkårene for lånet. Når et lån udbetales til en institution, udregnes samtidig en annuitetsydelse for lånet. Hvis lånet ikke er godkendt i
henhold til lov om børne- og ungdomsforsorg § 91, stk. 1, således at institutionen selv skal udrede renter og afdrag, indkræves tillige tingbogsattest,
hvorefter pantebrev udfærdiges og sendes til underskrift og tinglysning. For
så vidt udgifterne til renter og afdrag i henhold til § 91, stk. 1, afholdes af
staten, har landsnævnet ikke i de seneste år krævet pantebrev udfærdiget, men
har blot krævet underskrevet en gældsdeklaration fra tilsynsrådet. Denne er
stemplet, men ikke tinglyst. Alle lånesager opføres efter udbetalingen på en
særlig terminsliste, hvorefter landsnævnet inddriver renter og afdrag hver termin, direkte eller gennem socialstyrelsen, hvorved bemærkes, at nogle ydelser forfalder 31. marts og 30. september, andre 11. juni og 11. december.
Lånenes løbetid er oftest 40 år.
Pr. 1. april 1970 var, jfr. herved bilag 1, anbragt 10.019. 170 kr. som
lån i børneforsorgsinstitutioner, fordelt på 53 institutioner, der selv afholder
udgifterne til renter og afdrag, og 103 institutioner, for hvilke ydelsen afholdes af staten.
Endvidere er 3 lån på 35. 000 kr. rente- og afdragsfri, jfr. det nævnte
bilag.
Af kvoten for udlån til børne- og ungdomsinstitutioner har der også været
ydet lån til institutioner til opførelse af garager og carporte. Socialstyrelsen
har siden 1966 selv bevilget disse lån inden for maximalt 50. 000, -kr. årligt.
I forbindelse med udbetaling af sådanne lån udfærdiges en gældserklæring,
hvori også fastsættes renter og afdrag for lånet. Disse garagelån forrentes
og tilbagebetales kvartalsvis med det til enhver tid for tjenestemænd fastsatte
standardfradrag for garageleje, for tiden 440 kr. årlig - for carporte dog kun
220 kr. årlig - hvoraf 7 % af den til enhver tid værende restgæld er rente og
resten afdrag. Dette beløb betales af brugeren til institutionen såvel før som
efter, at lånet er afdraget, idet garagen eller carporten tilhører institutionen,
og brugeren derfor må betale for benyttelsen på samme måde som for en tjenestebolig. Garagelån vil sædvanligvis være afdraget i løbet af ca. 20 år.
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Som det fremgår af bilag 1, er der for tiden anbragt i alt 161. 558 kr. i
garagelån, fordelt på 25 institutioner. Adgangen til at yde sådanne lån er nu
ophørt.
Detailprojekteringslån
15.
Af bidragsfondens midler har der indtil 1. april 1970 været ydet lån til
detailprojektering af byggeri inden for børne- og ungdomsforsorgen. Midler
til dækning af disse udgifter vil imidlertid for fremtiden blive søgt af socialstyrelsen, børne- og ungdomsforsorgen, i forbindelse med beløbet til hele
byggeriet.
Detailprojekteringslån er ofte udbetalt i mange rater, hvilket har givet
et forholdsvis stort registreringsarbejde. Når finanslovbevilling til det projekterede byggeri foreligger, tilbagebetales lånet + eventuelle renter. Såfremt
et byggeprojekt må opgives, overføres det ydede detailprojekteringslån til
tilskudskontoen.
Af bidragsfondens formue pr. 1. april 1970 udgjorde detailprojekteringslånene 1.061.629 kr., fordelt på 22 lån, hvoraf de 12 er rentefri, jfr. bilag 1.

V. Antallet af sagsekspeditioner
16.
Antallet af ind- og udgående skrivelser i bidragsfonds sager har i de
seneste år været følgende:

Som det illustreres af de nævnte tal, har antallet af ind- og udgåede
skrivelser været faldende, hvilket som nævnt i afsnit I hænger sammen med,
at antallet af børn, for hvilke der ind- og udbetales bidrag, bliver stadig færre.
Det kan bemærkes, at ikke alle ekspeditioner giver anledning til brevveksling, og at en enkelt sag kan omfatte adskillige skrivelser. Der er i øvrigt
stor forskel mellem sværhedsgraden af de enkelte ekspeditioner. Ifølge det
af landsnævnet oplyste andrager antallet af "tunge sager" en stigende andel af
samtlige ekspeditioner (eksempelvis bortfald af bidrag, eftergivelse, støtte
til uddannelse). Endvidere nævnes, at en stadig stigende del af de inddrevne
beløb er restancer, som ifølge sagens natur medfører mere arbejde end bidrag, der indgår regelmæssigt.
Til sammenligning kan anføres tal for indbetalte bidrag gennem de sidste
4 finansår.
. , , . . . ...
Indbetalte bidrag
1966/67
2.750.935,74
1967/68
2.552.797,92
1968/69
2. 290. 171, 34
1969/70
2. 150. 000, 00
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Alle nye sager vedrørende tilskud eller lån opføres af hensyn til budgettet på liste.
I 1967/68, 1968/69 og 1969/70 er der foretaget en opgørelse over indog udgåede skrivelser i disse sager, der viser, at der i 1967/68 indkom 350
skrivelser og udgik 586 skrivelser. For 1968/69 er tallene for indgåede skrivelser 276 og for udgåede skrivelser 581 og for 1969/70 henholdsvis 252 og
426.

VI. Personale
18.
I landsnævnets bidragsfondsafdeling var foruden landsnævnets formand
som bestyrer af bidragsfonden pr. 1. september 1970 ansat 7 ikke-akademisk
uddannede medarbejdere, hvoraf 3 er deltidsansatte. Endvidere refunderes
af bidragsfondens midler halvdelen af lønnen til 1 tjenestemandsansat ikkeakademiker fra landsnævnets hovedafdeling, der er delvis beskæftiget i bidragsfonden.
Endelig afholdes af bidragsfonden en del (en fjerdedel eller halvdelen)
af lønnen til 5 jurister fra landsnævnets hovedafdeling., der ligeledes er delvis
beskæftiget i bidragsfondsafdelingen.
Antallet af beskæftigede i bidragsfonden er siden 1960 blevet kraftig
reduceret, idet det er mindsket fra ca. 30 til nu 13 personer. Da det fortrinsvis
er de yngre medarbejdere, der har søgt og opnået beskæftigelse andet sted,
ligger medarbejdernes alder i sidste halvdel af 50. erne.

VIL Den forventede udvikling i arbejdet
vedrørende bidragsfonden
19.
Som nævnt i afsnit I har der som følge af ophævelsen af bestemmelserne
i 1937-loven om, at flere mænd kan anses for bidragspligtige til samme barn,
ikke fra og med fødselsårgangen 1961 været tilgang af nye bidragsfondssager.
Sagerne vedrører således årgangene 1938-60, og som tidligere anført har
tilgangen af sager allerede i løbet af perioden 1938-60 vist klart faldende tendens,
idet den i begyndelsen af perioden lå på godt 200 om året, medens den i sidste
halvdel af 1950'erne kom ned under 100 sager om året.
Antallet af ikke afsluttede sager i bidragsfonden androg i efteråret 1969
1235, der var således fordelt på årgangene:
1938-1952
1953-1960

795
440

1938-1960

1235

Der resterer således et ret betydeligt antal ikke afsluttede sager vedrørende de årgange af børn, for hvilke bidragspligten er ophørt ved det fyldte
18. år, d. v. s. årgangene 1938-1952 incl. Når man ikke har kunnet afslutte
disse sager, skyldes det i det overvejende antal tilfælde, at de bidragspligtige
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er i restance med de pålagte bidrag, ligesom der i stigende grad bliver tale
om uddannelseshjælp.
Efterhånden som bidragsrestancerne indgår (eller eventuelt afskrives),
og efterhånden som bidragspligten for årgangene 1953-1960 successivt ophører
ved barnets fyldte 18 år, vil disse sager kunne afsluttes, og hele bidragsfonds virksomheden kunne indstilles. I løbet af 1978 vil bidragspligten ophøre for den
sidste af årgangene, d. v. s. årgangen 1960, og efter 1978 vil der kun restere
sager i det omfang, der er bidragsrestancer, eller der er rejst spørgsmål
om særlig økonomisk støtte til uddannelse m. m. efter barnets 18 år. De erfaringer, man har indhøstet under fondens hidtidige virksomhed, tyder på,
at man må regne med et ikke ringe antal restancesager m. v. efter udgangen
af 1978. Det er altså ikke således, at arbejdet ophører brat ved dette tidspunkt, men der vil blive tale om en stærkt nedadgående virksomhed.
20.
Det ovenfor anførte gælder kun arbejdet med indkrævning og udbetaling
af bidrag, herunder særlige bidrag til børnenes uddannelse m. m. En tilsvarende
nedgang sluttende i en endelig afvikling af hele virksomheden kan ikke forventes,
hvad angår sager om støtte til børneforsorgen i almindelighed. Det kan således
forventes, at fondens formue, der ved udgangen af 1969/70 var 16,7 mill. kr.,
vil kunne bevares nogenlunde intakt, dog evt. med en vis nedgang, eftersom
der efterhånden anvendes mere til tilskud og administrationsudgifter, end der
indgår til fonden.
Som det fremgår af afsnit IV, er bidragsfondens udlån på i alt godt 10
mill. kr. fordelt på knap 200 lån til forskellige børneinstitutioner m. v.
Der kominer nye sager om lån hvert år, således at antallet af lånesager
vil være voksende. Hverken arbejdet med ekspeditionen af nye låne- eller tilskudssager eller den løbende administration af lånesagerne vil dog vokse væsentligt i de kommende år, og merarbejdet på dette område vil langt fra kunne
opveje nedgangen i arbejdet med de egentlige bidragssager.

VIII. Arbejdsgruppens overvejelser
21.
I overensstemmelse med sit kommissorium har arbejdsgruppen drøftet
mulighederne for en afvikling af bidragsfondens virksomhed. Man har overvejet virkningerne af en sådan afvikling, dels i forhold til fondens tilskudsog udlånsvirksomhed, dels i forhold til de bidragsberettigede og de bidragspligtige. Endelig har man søgt at vurdere de personalemæssige problemer
ved fondens nedlæggelse.
Bidragsfondens tilskuds- og udlånsvirksomhed
22.
Som tidligere omtalt, kan der ifølge 1937-loven af bidragsfondens midler
ydes støtte til "børneforsorgsformål i almindelighed". I praksis er der ydet
tilskud eller lån til institutioner og foreninger, der virker i børneforsorgens
tjeneste. Man har tilstræbt at følge den retningslinie, at der ikke ydes støtte
til formål, hvortil der kan skaffes støtte af andre offentlige midler, og at man
fortrinsvis støtter foranstaltninger eller projekter, der er af forsøgskarakter,
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eller som må formodes at angive nye veje inden for børne- og ungdomsforsorgen, herunder forskningsopgaver.
Grænsen mellem den ordinære virksomhed inden for børne- og ungdomsforsorgen og en mere ekstraordinær virksomhed, som kun kan gennemføres
i kraft af et særligt initiativ ude fra, er imidlertid ikke skarp, og det kan
næppe bestrides, at der fra tid til anden er ydet støtte af bidragsfonden til formål, som det begrebsmæssigt ville være muligt at få finansieret af socialministeriets ordinære bevillinger til børneforsorgsformål. Ved at yde støtte
af fonden har man måske blot opnået en vis fremskyndelse af projektet.
Navnlig med hensyn til fondens udlåns virksomhed synes grænsen mellem ordinær og ekstraordinær virksomhed at være blevet udvisket, således at man
gennem støtte fra fonden har fået finansieret byggearbejder og ejendomserhvervelser til institutioner inden for børne- og ungdomsforsorgen, som det
ikke på daværende tidspunkt var muligt at få finansieret inden for rammerne
af de ordinære anlægsbevillinger.
Medens socialministeriet efter indstilling fra landsnævnet og direktoratet for børne- og ungdomsforsorgen tidligere kunne disponere ret frit over
bidragsfondens midler, er der ved den stramning af budgetteringsreglerne,
som er gennemført i de seneste år, sket den ændring, at bidragsfondens
årlige bevillinger til børneforsorgsformål optages på finansloven og indgår i
socialministeriets rammebevillinger for henholdsvis drifts- og anlægsudgifter.
Denne ændring har dels forstærket tendensen til at anvende fondens midler til
ordinære børneforsorgsformål, dels indskrænket mulighederne for at yde støtte til forsøgsvirksomhed o. lign.
Arbejdsgruppen må derfor sætte spørgsmålstegn ved, om virksomheden
med tilskud og lån til "børneforsorgsformål i almindelighed" kan begrunde en
opretholdelse af bidragsfonden.
Af bidragsfondens midler er et beløb på 13. 000 kr. årlig afsat til støtte
af børn, der er eller har været under børne- og ungdomsforsorg. Dette beskedne beløb er dog i de senere år ikke udnyttet fuldt ud, formentlig på grund
af, at børne- og ungdoms værnet efter den gældende lov om børne- og ungdomsforsorg - herunder de nye regler om efterværnsstøtte - har bedre mulighed for som børneværnsudgift at yde den fornødne hjælp. Bevillingen kan
derfor uden betænkelighed afskaffes, såfremt bidragsfonden ophæves, evt. mod
en forøgelse af socialministeriets bevilling på finanslovskonto § 15. A. 5. 12. 63.
03. Til opmuntringspræmier, fortsat oplæring m. v. Bevillingen på denne konto udgør for finansåret 1970/71 21. 000 kr. og anvendes til uddeling hovedsagelig blandt den samme gruppe børn og unge.
Man kan dog næppe komme uden om, at en ophævelse af bidragsfonden
vil efterlade et vist savn. Uanset hvor omhyggeligt man planlægger drifts- og
anlægsbevillingerne til børne- og ungdomsforsorgen, vil der utvivlsomt fra tid
til anden opstå behov for støtte til foranstaltninger af den ene eller anden art,
som ikke har kunnet forudses ved finanslovens udarbejdelse. Man vil ikke være
i stand til som hidtil efter bidragsfondens praksis at række en hjælpende hånd
til gennemførelse af nye ideer eller foranstaltninger. Dette kan måske på lidt
længere sigt virke hæmmende på udviklingen inden for børne- og ungdomsforsorgen.
Disse synspunkter har ført til, at man i arbejdsgruppen har overvejet
muligheden for at skabe en privat fond, der kunne tage bidragsfondens støtte-
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virksomhed på dette område op. Dette kunne ske ved, at man overdrog hele
fondens nuværende formue eller en del af denne til en selvejende institution,
idet det herved var en forudsætning, at der af private kredse blev indskudt
midler af et vist omfang i fonden. Man kunne f. eks. tænke sig den mulighed,
at den nye institution fik overdraget den del af fondens formue, der er anbragt
i lån, d. v. s. en formue på godt 10 mill. kr. Den øvrige del af fondens formue,
herunder en obligationsbeholdning på godt 5 mill. kr., kunne så inddrages i
statskassen. På grundlag af den nævnte lånemasse på godt 10 mill. kr. samt
det bidrag, der fra privat side måtte blive indskudt i den nye institution, ville denne kunne yde støtte i form af tilskud eller lån til børneforsorgsformål.
Arbejdsgruppen er imidlertid kommet til det resultat, at oprettelse af
en sådan fond måske også ville være forbundet med en del betænkeligheder.
Der måtte udpeges en bestyrelse til ledelse af fonden og etableres et organ
til varetagelse af løbende forretninger, og den administrative forenkling ved
afvikling af bidragsfonden kunne således tænkes i nogen grad at gå tabt gennem arbejdet med administrationen af den nye fond, der lige som bidragsfonden
måtte virke på landsbasis. Hertil kommer, at det må forudses, at man også
ved bestyrelsen af en ny fond ville blive temmelig bundet af bevillingsmæssige
rammer.
Arbejdsgruppen har derfor fundet det mere hensigtsmæssigt, om en afvikling af bidragsfonden gennemføres ved, at fondens midler i deres helhed
indgår i statskassen.
I forbindelse hermed skal man imidlertid præcisere, at en ophævelse
af bidragsfondens bevillinger til lån og tilskud, der indgår i de budgetteringsrammer, der er fastsat for børne- og ungdomsforsorgens driftsudgifter og
anlægsvirksomhed, ikke må bevirke en formindskelse af disse samlede budgetteringsrammer.
Arbejdsgruppen finder derfor, at der på børne- og ungdomsforsorgens
egentlige anlægs- og driftsbevillinger på de årlige finanslove må medtages et
beløb af en størrelsesorden, der nogenlunde svarer til bidragsfondens nuværende bevillinger til lån og tilskud. Dette beløb kan da enten fordeles på
børne- og ungdomsforsorgens bevillinger til afholdelse af henholdsvis driftsog anlægsudgifter eller optages som en særlig rådighedssum til brug for forsøgsvirksomhed og forskning inden for børne- og ungdomsforsorgen, evt. som
en del af en fælles rådighedssiim for flere forsorgsgrene. Under alle omstændigheder bør der tages stilling til, om de foranstaltninger, der hidtil har fået
løbende støtte fra bidragsfonden, for fremtiden skal støttes ved statsbevillinger.
23.
Selv om bidragsfondens midler indgår i statskassen, vil de lån, der allerede er ydet af fonden, fortsat kræve en vis administration. Som tidligere
nævnt drejer det sig om i alt ca. 200 lån, hvoraf flertallet har en løbetid på
40 år. De fleste lån har en rente på 5%, medens enkelte er rente- og afdragsfri. Hovedparten af lånene er ydet som annuitetslån med halvårlige ydelser.
Det er arbejdsgruppens opfattelse, at det ikke vil volde vanskeligheder at overføre administrationen af den fremtidige rente- og afdragsbetaling på disse lån
til Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning.
For garagelånenes vedkommende bliver der et mindre teknisk problem,
da disse lån afdrages og forrentes kvartårligt.
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Endelig kunne der opstå nogle overgangsproblemer med detailprojekteringslånene, idet selve kontrollen med disse lån består i at påse, om der
gives finanslovsbevilling eller ej. Ydes der sådan bevilling, skal lånet tilbagebetales; ydes der ikke bevilling til gennemførelse af projektet, fordi det
opgives, skal lånet afskrives. Som nævnt foran under pkt. 15, er der imidlertid ikke ydet detailprojekteringslån efter 1. april 1970, og de fornødne kontrolfunktioner vedrørende disse lån må derfor forventes afsluttet, inden en
afvikling af bidragsfonden kan gennemføres. Ellers må kontrollen i en kort
overgangsperiode udøves af socialstyrelsen i forbindelse med behandlingen
af byggesagen.
Man er imidlertid opmærksom på, at udgiften til forrentning og afdrag
vedrørende en meget stor del af de lån, der er ydet af bidragsfonden, afholdes
af staten i medfør af lov om børne- og ungdomsforsorg § 91. Under hensyn hertil har arbejdsgruppen drøftet muligheden for ved fondens ophævelse at eftergive samtlige lån og i stedet lade tinglyse en deklaration på de pågældende
ejendomme om, at der ikke må disponeres over ejendommen uden socialministeriets samtykke.
Det kan i denne forbindelse bemærkes, at der normalt i de pågældende
institutioners vedtægter vil være optaget en tilbagefaldsklausul, hvorefter
der ikke kan disponeres over formuen uden tilsynsmyndighedens samtykke.
Der er dog ikke herved skabt beskyttelse over for trediemand, da klausulerne
normalt ikke er tinglyst.
Når bidragsfonden er indgået i statskassen, vil de lån, der er ydet af
fonden, dog ikke begrebsmæssigt adskille sig fra statslån til andre sociale
formål, der forrentes og afdrages efter lignende regler. Arbejdsgruppen må
derfor finde, at spørgsmålet om eftergivelse ikke bør søges løst isoleret for
lånene fra fonden.
Behandlingen af bidragssagerne
24.
Hvis bidragsfondens midler indgår i statskassen, må staten stå som
garant for, at der udbetales underholdsbidrag til de pågældende børn i samme omfang som hidtil. Der må derfor skabes hjemmel for en ordning, hvorefter alle de bidragsberettigede, der hidtil enten har fået bidraget udbetalt
forskudsvis af det sociale udvalg i opholdskommunen eller først har fået bidraget udbetalt, når der var indkommet et passende beløb fra den bidragspligtige, får bidraget udbetalt af det sociale udvalg, d. v. s. uden hensyn til, om
børnetilskudslovens betingelser for forskudsvis udbetaling er opfyldt.
Da udbetalingen af underholdsbidragene (normalbidragene) allerede efter den gældende ordning er henlagt til de sociale udvalg, vil den omtalte
ændring ikke være mærkbar for de bidragsberettigede. Det kan i øvrigt bemærkes, at der, efter at indtægtsgrænsen for bidragsforskud er ophævet pr.
1. april 1965, kun forekommer ganske få tilfælde, hvor betingelserne for forskud ikke er opfyldt, og at de finansielle konsekvenser af den foreslåede ordning derfor vil være ganske ubetydelige.
25.
Efter den nuværende ordning indkræves bidragene fra de bidragspligtige
gennem landsnævnet for børne- og ungdomsforsorg, der retter henvendelse
om inddrivelse af de enkelte halvårsbidrag til politiet, i Københavns kommune
til magistraten.
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Arbejdsgruppen er opma^rksom på, at der kan fremføres en række argumenter til fordel for en ordning, hvorefter der findes et centralt organ, som
følger inddrivelsessagerne. Ved en central registrering vil der således være
sikkerhed for, at den samlede bidragsgæld bliver afkrævet de bidragsskyldige,
uanset om de skifter opholdskommune, og det vil være nemmere at overse, på
hvilke halvårsbidrag de indbetalinger, der indgår fra de bidragspligtige, bør
konteres under hensyn til forældelsesfristen og adgang til at anvende de særlige
inddrivelsesmidler. Endvidere er det gjort gældende, at diskretionshensyn
kan tale for, at der bør være mulighed for indbetaling til et centralt organ uden
om de lokale myndigheder.
Det er yderligere anført, at en inddrivelse med bistand fra politiet har
vist sig særdeles effektiv. Arbejdsgruppen er imidlertid bekendt med, at man
næppe i længere tid kan regne med at bevare politiets bistand til inddrivelses arbejdet. Justitsministeriets strukturudvalg vedrørende politiet overvejer
spørgsmålet om overhovedet at fritage politiet for at yde bistand til inddrivelse
af bidrag, idet det herved forudsættes, at arbejdet kan overdrages til kommunerne.
Der ville ikke være noget afgørende nyt i en sådan tanke, idet de sociale
udvalg i kommunerne i forvejen varetager inddrivelsen af forskudsvis udbetalte underholdsbidrag til børn, der ikke er "fondsbørn", og inddrivelsen af
bidrag til "fondsbørn" med bopæl i Københavns kommune altid har henhørt under magistratens 3. afdeling. Det kan i denne forbindelse bemærkes, at bidragssagerne fra København andrager omkring 25% af samtlige bidragsfondssager.
Alt synes således at pege i retning af, at inddrivelsen af disse bidrag
overgår til kommunerne, og arbejdsgruppen finder ikke, at der kan anføres
tungtvejende argumenter for bevarelsen af et centralt organ til koordinering af
inddrivelse sarbejdet.
Efter det hidtidige system, hvorefter overskuddet ved bidragsinddrivelsen indgik i en særlig fond, var det nødvendigt, at man ved en central registrering holdt rede på, i hvilket omfang de af de bidragspligtige indbetalte beløb
tilhørte bidragsfonden eller skulle refunderes statskassen som følge af, at moderens bidrag var forskudsvis udbetalt. Såfremt de af alle de bidragspligtige
indbetalte bidrag tilkommer statskassen, bortfalder nødvendigheden af en central inddrivelse.
I øvrigt vil inddrivelsesforretningerne i bidragsfondssagerne naturligere
kunne indpasses i kommunernes opgaver vedrørende andre bidrag, der er udbetalt forskudsvis, efter de nugældende regler, der ikke indebærer samme
nære sammenhæng mellem forskudsvis udbetaling og inddrivelse af et bidrag
som de oprindelige regler i forsorgsloven. Fra 1. april 1965 er der gennemført den ændring, at indbetalinger til den bidragsskyldige faders eller moders
opholdskommune vedrørende bidrag, der er udbetalt forskudsvis af en anden
kommune, ikke længere afregnes med udbetalingskommunen, men direkte med
statskassen over socialregnskabet.
26.
Arbejdsgruppen finder, at det må være muligt i forbindelse med en ophævelse af bidragsfonden at overdrage den fremtidige ekspedition af bidragssagerne til kommunerne på den måde, at der for de ca. 1100 børn, det drejer
sig om, sendes anmodning til opholdskommunen om at udbetale normalbidrag
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til det 18. år, og at der for samtlige bidragspligtige sendes anmodning til
deres opholdskommune om at inddrive bidragene.
Arbejdsgruppen forudsætter, at der i forbindelse med sagernes overdragelse til kommunerne i samarbejde med medarbejdere fra landsnævnet udarbejdes fornøden vejledning om de særlige problemer ved administrationen
af disse sager. Det forudsættes herved, at revisionen for fremtiden helt vil
følge de samme regler, som gælder for revisionen af kommunernes sociale
regnskaber i øvrigt.
Bidrag til konfirmation og uddannelse
27.
Efter den nuværende ordning yder landsnævnet for børne- og ungdomsforsorg af bidragsfondens midler bidrag til konfirmation, uddannelse m. v. af
"fondsbørn". Uddannelseshjælp kan - som foran anført - ydes til det 21., evt.
det 24. år.
Efter en ophævelse af bidragsfonden vil konfirmationsbidrag og bidrag
til uddannelse inden det 18. år for mange af børnene kunne ydes efter reglen
i forsorgslovens § 56, stk. 4, om hjælp til disse formål for børn af enlige
forsørgere.
Tilbage bliver spørgsmålet om at tilvejebringe mulighed for udbetaling
af konfirmationsbidrag eller bidrag til uddannelse inden det 18. år til "fondsbørn", når moderen ikke er enlig forsørger eller ikke opfylder trangsbetingelserne i den sociale lovgivning, samt for udbetaling af uddannelsesbidrag
til børn over 18 år.
Arbejdsgruppen går ind for, at der til dette formål på finansloven optages en bevilling, som administreres af et centralt organ, f. eks. socialstyrelsen, efter tilsvarende retningslinier som hidtil. Af samme bevilling kunne der endvidere ydes normalbidrag til 3-4 mødre, som på nuværende tidspunkt
får sendt bidrag fra landsnævnet til deres bopæl i udlandet, og for hvem den
fremtidige udbetaling ikke vil kunne overdrages til nogen dansk opholdskommune,
samt om fornødent ydes tilskud, hvor en engangsindbetaling til overformynderiet ikke dækker, jfr. pkt. 7.
28.
Hjemmelen for afvikling af bidragsfonden og for overførelsen af bidragssagerne til kommunerne vil kunne tilvejebringes ved ændring af loven af 18.
maj 1960 om børns retsstilling. En sådan ændring er nærmere skitseret i
bilag 2.
Arbejdsgruppen har ikke ment at burde udarbejde egentlige bemærkninger
til lovforslaget, men man skal særlig pege på dettes § 1, stk. 3, om den fremtidige udformning af § 22, stk. 4, i børneloven af 1960. Det fremgår heraf, at
de tidligere regler fortsat finder anvendelse, såfremt de ikke er ændret ved
den foreslåede formulering af § 22, stk. 3. Dette vil navnlig have praktisk betydning, for så vidt angår reglen i 1937-lovens § 31 om betydningen af moderens ægteskab med en af de bidragspligtige.
Da det må anses hensigtsmæssigt at gennemføre? ordningen fra begyndelsen af et finansår, vil en lovændring tidligst kunne treede i kraft den 1. april
1972. Herudover må der efter lovens ikrafttrædelse være en vis afviklingsperiode efter regler, der fastsættes af socialministeren.
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Personalemæssige problemer
29.
I forbindelse med bidragsfondens ophævelse må personalet i landsnævnets
bidragsfondsafdeling overføres til anden beskæftigelse.
Efter det for arbejdsgruppen oplyste vil det antagelig være muligt at beskæftige de juridiske medarbejdere, der alle kun har deltidsbeskæftigelse i
bidragsfondsafdelingen, fuldtud i landsnævnets hovedafdeling.
For så vidt angår kontorpersonalet må det påregnes, at der opstår problemer med at skaffe nyt arbejde til 2 overenskomstansatte medarbejdere
over 60 år samt 3 tjenestemænd omkring 50 år.
Det kan herved bemærkes, at det ville være lettere at løse de beskæftigelsesmæssige problemer, såfremt afviklingen af bidragsfonden kom til at
ske samtidig med den almindelige omlægning af arbejdsopgaverne for socialministeriet og de derunder hørende institutioner, der skal ske i forbindelse
med socialreformens gennemførelse.
Under hensyn til de omgrupperinger, der i øvrigt forventes af personalet
ved centrale sociale institutioner i denne forbindelse, har arbejdsgruppen ikke
ment at ville stille konkrete forslag om placering af dette beskedne antal medarbejdere.
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Bilag 1
BIDRAGSFONDENS LÅN ULTIMO 1969/70
B. 1. Lån der indbetales af låntageren

(fortsættes)

28
B. 1. (fortsat)

29
B. 2. Lån der indbetales af socialstyrelsen, børne- og ungdomsforsorgen

ir t sættes)

30
B. 2. (fortsat)

(fortsættes)

31

B. 2. (fortsat)

32
B. 3. Rente- og afdragsfri lån

L. nr.

19^/60
19 759

Debitor

Restgæld
ultimo
1969/70

Plejehjemsforeningen for Københavns a:mt
Feriekolonien "Døve børn"

25. 000,00
10.000,00

I alt 2 lån

35.000,00

B. 4. Garagelån

33

B. 5. D etailpro j ekte ringslån

35

Bilag 2

LOV OM ÆNDRING AF LOV OM BØRNS RETSSTILLING
§1
I lov nr. 200 af 18. maj 1960 om børns retsstilling, som ændret ved lov
nr. 140 af 17. maj 1961, foretages følgende ændringer:
1.

I § 22, stk. 1, ændres "jfr. dog stk. 2 og 3" til: "jfr. dog stk. 2-4".

2.

I § 22 indsættes som nyt stykke:

"Stk. 3. Bidrag, der i medfør af S 14, stk. 2, i lov nr. 131 af 7. maj
1937 er pålagt flere personer til et barn uden for ægteskab, tilkommer det
offentlige og indkræves af det sociale udvalg i den bidrag s pligtige s opholdskommune. Til barnet udbetales af det offentlige det til enhver tid gældende
normalbidrag, indtil barnet fylder 18 år eller indgår ægteskab. Bidrag fra
det offentlige til de formål, der er nævnt i nærværende lovs § 14, stk. 3, og
§ 15, stk. 1, kan fastsættes af socialstyrelsen. Retten til at modtage normalbidraget og til at søge fastsat særlige bidrag har den, der afholder udgifterne
ved barnets forsørgelse, såfremt den pågældende har eller ved forældremyndighedens ophør havde forældremyndigheden over barnet eller lovligt har
barnet i pleje. Bidragene udbetales af det sociale udvalg i opholdskommunen.
Udgifterne refunderes af statskassen efter tilsvarende regler som for ydelser
efter lov om børnetilskud og andre familieydelser."
Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.
3.

§ 22, stk. 3, der bliver stk. 4, affattes således:

"Stk. 4. I alle tilfælde, hvor nærværende lov efter stk. 2-3 ikke finder
anvendelse, og med hensyn til de i § 26 i lov nr. 131 af 7. maj 1937 omhandlede
forhold gælder bestemmelserne i den hidtil gældende lovgivning."
S 2.
Bidragsfondens midler indgår i statskassen.
§3
Loven træder i kraft den
§4
Loven gælder ikke på Færøerne og Grønland, men kan sættes i kraft for
Færøerne.

