Søg underholdsbidrag

En hurtig og nem selvbetjeningsløsning

Vejledning til selvbetjeningsløsningen Søg Underholdsbidrag
Hvorfor en selvbetjeningsløsning?
Bor du alene med dit barn, har dit barns anden forældre pligt til at betale
børnebidrag til dig.
Hvis dit barn er over 15 år, og du i forvejen har en aftale med kommunen om
udbetaling af børnebidrag kan du med fordel søge om det her. Det gælder også,
hvis du skal søge om procenttillæg, uddannelsesbidrag og ægtefælle-bidrag.
Dette kan du nu gøre nemt og hurtigt via selvbetjeningsløsningen
“fortsat underholdsbidrag”.
Med denne løsning kan du kvittere for fortsat udbetaling af underholdsbidrag.
Du kan også se de ansøgninger, der allerede er kvitterede, hvad der blev
indberettet og status på de indberettede ansøgninger.
Fordelen ved den digitale selvbetjeningsløsning er, at den taler direkte sammen
med de fagsystemer, Odense Kommune benytter, når du skal søge underholdsbidrag. På den måde minimere vi mulighederne for fejl betydeligt, da vi ikke
længere skal taste dine oplysninger ind i fagsystemerne fra en blanket – og så
sparer du jo også frimærket og turen til posthuset eller servicekonto-ret.
Hvor finder jeg selvbetjeningsløsningen?
Gå på www.odense.dk/underholdsbidrag og følg det tredje grønne link på midten af siden eller brug linket ”fortsat underholdsbidrag” i den grønne selvbetjeningsboks øverst i højre hjørne.
For at få adgang til selvbetjeningsløsningen skal du logge på med dit NemID eller
din Digitale Signatur.
Vejledning
Folderen her er en vejledning til løsningen og består kun af skærmprints fra
systemet. Vi håber, du får glæde af den.
Venlig hilsen
BorgerServiceCenter Odense Kommune

På www.odense.dk/underholdsbidrag kan du vælge at følge et af disse to links.

Herefter kommer du ind på selvbetjeningsløsningen. Her skal du logge på med dit
NemID.

Her skal du vælge, hvordan du vil logge på. Har du ikke koder til nogle af logonmulighederne, kan du læse mere om dem på denne side. Her kan du også bestille
en kode.

Via denne side har du mulighed for at vælge Ansøg om udbetaling eller Status
på ansøgninger. Du vælger ved at trykke på menupunktet i den grå bjælke øverst
i skærmbilledet.

Når du er logget på selvbetjeningsløsningen, kan du vælge Ansøg om udbetaling, hvor du kan se de ansøgninger, du kan kvittere for.
Ønsker du ikke at kvittere for alle ansøgninger, skal du fjerne fluebenet i de
ansøgninger, du ikke ønsker at kvittere for.
Husk at udfylde indtægtsfeltet. Er der ingen indtægt, skal du skrive 0 kr.
Herefter skal du sætte flueben i acceptere og klikke på Send ansøgninger

Du kan også vælge Status på ansøgninger. Her kan du se status på den enkelte
ansøgning, den indtægt, der er indberettet på ansøgningerne, og dato for
godkendelserne.
Kvitterede ansøgninger kan ses 6 måneder tilbage.
Husk at logge af når du er færdig.

