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INDLEDNING 
I forbindelse med evalueringen af forældreansvarsloven i 2011 og den efterfølgende politiske aftale om 
ændring af forældreansvarsloven blev der taget initiativ til at udvikle en særlig procedure, et såkaldt 
”særligt spor”, for behandlingen af de meget konfliktfyldte sager.  

Initiativet tilsigter at styrke det børnesagkyndige element i sagsbehandlingen ved brug af den tværfaglige 
metode1 og med inddragelse af tværsektoriel viden mellem statsforvaltning og kommune.  

 

1 Familiestyrelsen iværksatte med midler fra satspuljen 1. januar 2007 en forsøgsordning med tværfaglige møder i 
højkonfliktsager for at give børneperspektivet en central plads og for at synliggøre barnets behov. Forsøgsordningen 
var en udrulning af en model, som tidligere havde været anvendt i Ribe, hvor mødet mellem jurist og forældre blev 
suppleret med inddragelse af børnesagkyndig ekspertise. Projektet blev iværksat for at kvalificere 
sagsbehandlingsarbejdet i tilbagevendende, tunge, komplekse og ressourcekrævende samværssager.  
 
 

                                                           



De meget konfliktfyldte sager, som blev gennemgået i forbindelse med evalueringen af 
forældreansvarsloven, viste, at forældrene ikke sjældent havde en sag i både statsforvaltningen og 
kommunen, og at både den familieretlige og den socialretlige sag var kompleks.  

Evalueringen pegede på, at denne gruppe af sager burde løses hurtigt for herved at begrænse konflikten og 
graden af belastning af barnet og forældrene. En vigtig forudsætning for dette er et mere systematiseret 
samarbejde mellem statsforvaltningen og kommunerne. Et samarbejde, som kan danne rammen om, at 
den relevante faglige viden og det konkrete kendskab til familiens forhold hurtigt og smidigt kan samles. På 
denne måde sikres en mere fokuseret afdækning af eventuelle yderligere behov for undersøgelser og et 
solidt grundlag for den mest hensigtsmæssige løsning for barnet og forældrene.   

Formålet med denne køreplan er at beskrive indholdet og forventningen til et sådant systematiseret 
tværsektorielt samarbejde mellem statsforvaltning og kommuner i de meget konfliktfyldte sager, hvor 
familien er kendt hos begge myndigheder. De meget konfliktfyldte sager kan være samværssager, men det 
kan også være sager om forældremyndighed og bopæl.  

Køreplanen skal understøtte en fælles forståelse for betydningen af samarbejdet og sikre en gensidig 
forståelse af opgaver og kompetencer hos de to myndigheder. Det er opfattelsen, at disse forhold er vigtige 
forudsætninger for et mere systematiseret og velfungerende samarbejde.  

Køreplanen retter sig til sagsbehandlere i statsforvaltningen og kommunerne, og køreplanen er tænkt som 
et arbejdsredskab til sagsbehandlerne, når de behandler en sag, som både verserer i statsforvaltningen og i 
det kommunale system.  

MÅLGRUPPEN OG VISITERINGEN AF SAGER TIL DET SÆRLIGE SPOR  
De sager, som er omfattet af ”det særlige spor”, er sager, hvor forældrene har et vedvarende højt 
konfliktniveau, og som både fra et familieretligt og fra et socialretligt perspektiv må anses for komplekse. 
Barnet er udsat i disse sager, som er kendetegnet ved at rumme en eller flere af følgende faktorer: 

• Forældrene har et vedvarende meget højt konfliktniveau, der overskygger fokus på barnet 
• Der er vold eller overgreb i familien eller påstand herom 
• Der er misbrugsproblemer i familien 
• Der er tunge sociale problemer i familien 
• Barnet har særlige behov, eksempelvis i form af udviklingsforstyrrelse, psykiske problemer eller 

andet. 

Det er vigtigt, at statsforvaltningen i disse sager er opmærksom på underretningspligten til kommunen.  

KOMPETENCER OG SAGSOPLYSNING 
Et fælles mål – barnets bedste 
I sager om udsatte børn arbejder både statsforvaltningen og kommunerne for at sikre barnets bedste, og 
begge myndigheder har fokus på barnets behov. De familieretlige regler om forældremyndighed, barnets 
bopæl og samvær og de socialretlige regler om beskyttelse mod omsorgssvigt og overgreb har således som 
overordnet mål at sikre barnets bedste.  



Opsummering af en del af statsforvaltningens kompetencer 
• Indledning af en sag kræver ansøgning fra en af forældrene  

Sagsoplysningen kan bl.a. foregå ved: 

• Forældrenes egne oplysninger 
• Samtaler med barnet 
• Børnesagkyndige undersøgelser 
• Sagkyndige erklæringer om forældrene 
• Udtalelser fra fagpersoner (læge, sundhedsplejerske, skole, børnehave o. lign.)  
• Overvåget samvær 

Beslutningskompetence: 

• Fastsættelse af samværets omfang, placering og afvikling (vilkår for samværet) – midlertidige og 
endelige afgørelser 

• Midlertidige afgørelser om forældremyndighed og bopæl 

Andre kompetencer: 

• Rådgivningsindsats rettet mod forældrene og barnet 
• Konfliktmægling 
• Børnegrupper 

Opsummering af en del af kommunernes kompetencer 
• Indledning af en sag kræver ikke ansøgning  

Sagsoplysningen kan bl.a. foregå ved: 

• Børnefaglige undersøgelser 
• Forældrekompetenceundersøgelser 
• Samtaler med barnet 
• Psykologiske undersøgelser af barnet og forældrene 
• Udtalelser fra fagpersoner (læge, sundhedsplejerske, skole, børnehave o. lign.)  

Beslutningskompetence: 

• Hvis barnet har behov for støtte, har kommunen en bred vifte af muligheder for at yde barnet og 
familien støtte  

Uddybende gennemgang af kompetencer og sagsoplysning 
Forældreansvarsloven administreres inden for et privatretligt system, hvor sagens parter – forældrene – 
har rådighed over sagen.  

Dette betyder, at statsforvaltningen ikke kan tage en sag op af egen drift. Statsforvaltningens behandling af 
en sag forudsætter således en ansøgning eller anmodning fra en forælder. 



Det betyder også, at statsforvaltningen ikke kan behandle en sag, hvis den forælder, som har indledt sagen 
med en ansøgning til statsforvaltningen, trækker ansøgningen tilbage. Statsforvaltningen har imidlertid 
pligt til at underrette kommunen, hvis de oplysninger, som statsforvaltningen har fået under sagens 
behandling, giver grundlag for dette.   

Statsforvaltningen kan heller ikke tage en sag op og ændre et allerede fastsat eller aftalt samvær, hvis en 
kommune orienterer statsforvaltningen om, at samværet efter kommunens opfattelse ikke er til barnets 
bedste.  

Systemet omkring forældreansvarsloven adskiller sig herved fra det socialretlige system, hvor kommunen 
har en forpligtelse til at agere af egen drift.  

Kommunalbestyrelsen har nemlig en tilsynspligt i forhold til alle børn under 18 år, der opholder sig i 
kommunen. Tilsynet indebærer, at kommunalbestyrelsen skal være opmærksom på, om et barn i 
kommunen har brug for særlig støtte, og om der derfor skal iværksættes en undersøgelse af barnets eller 
den unges forhold. 

Forældreansvarsloven hviler også på et princip om, at forældrene i høj grad skal hjælpes til selv at finde 
løsninger. Som led i statsforvaltningens forligsbestræbelser kan statsforvaltningen afholde møder med 
forældrene, og statsforvaltningen tilbyder også børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling med henblik 
på at forlige forældrene i en sag.  

Hvis forældrene under sagens behandling bliver enige om samværet, barnets bopæl eller 
forældremyndigheden, må statsforvaltningen som udgangspunkt antage, at forældrenes aftale er udtryk 
for, hvad der er bedst for barnet. Dette skyldes, at forældrene anses for at være de nærmeste til at vurdere, 
hvad der er bedst for deres barn.  

Der kan dog være tilfælde, hvor det på baggrund af forældrenes oplysninger er tydeligt for 
statsforvaltningen, at den indgåede aftale vil være til skade for barnet. I disse tilfælde vil forældrenes aftale 
medføre, at statsforvaltningen er forpligtet til at underrette kommunen, og hvis der er tale om en 
samværsaftale, vil statsforvaltningen kunne afslå at udfærdige et samværsdokument, der svarer til 
forældrenes aftale. 

Hvis forældrene ikke bliver enige om barnets samvær med den forælder, som barnet ikke bor hos, kan 
statsforvaltningen træffe afgørelse om omfanget af dette samvær. Det bemærkes dog, at det ikke er muligt 
for statsforvaltningen at fastsætte samvær mod en samværsforælders ønske. Dette skyldes, at samvær bør 
være udtryk for den samværssøgendes egen vilje og ønske om kontakt med barnet og ikke et resultat af 
indgriben fra det offentlige. 

Det er også vigtigt at være opmærksom på, at statsforvaltningen behandler en partstvist mellem de to 
forældre, mens kommunerne ikke skal træffe afgørelse i en partstvist.  

Det betyder, at det i første omgang er forældrene, som under behandlingen af en sag hos 
statsforvaltningen, har ansvaret for, at relevante oplysninger kommer frem under sagens behandling2, og at 

2 Statsforvaltningen skal dog altid indhente de oplysninger, som er nødvendige for at afgøre en sag. Dette princip, som 
er et grundlæggende princip i forvaltningsretten, kaldes officialprincippet.  

                                                           



statsforvaltningen har pligt til at inddrage begge forældre under sagens behandling. Dette gælder uanset, 
om forældrene har fælles forældremyndighed, eller den ene forælder har forældremyndigheden over 
barnet alene.  

Kommunernes afgørelser træffes i forhold til forældremyndighedsindehaveren, og kommunen vil ikke 
nødvendigvis inddrage den forælder, som ikke har del i forældremyndigheden.  

Særligt om overvåget samvær 
Statsforvaltningen kan som vilkår for et samvær bestemme, at samværet skal være overvåget. Overvåget 
samvær bruges som altovervejende hovedregel kun som en overgangsordning, hvor samværet overvåges 
med henblik på, at der efter overvågningen kan etableres et samvær uden overvågning. 

Hvis et barn er anbragt uden for hjemmet, træffes afgørelser om overvåget samvær af børne- og 
ungeudvalget. Kommunen kan således ikke fastsætte overvåget samvær på samme måde som 
statsforvaltningen, men kan med forældremyndighedsindehaveres samtykke tilbyde andre 
støtteforanstaltninger efter serviceloven. Kommunen kan f.eks. yde støtte i form af en kontaktperson til 
barnet eller i form af en person, som er til stede under samværet.  

Særligt om midlertidig overførsel af forældremyndighed 
Statsforvaltningen kan også – efter ansøgning eller anmodning fra en forælder – træffe afgørelse om den 
midlertidige forældremyndighed over barnet og barnets midlertidige bopæl. Det er retten, som træffer den 
endelige afgørelse om forældremyndighed og bopæl. 

Forældreansvarslovens altovervejende udgangspunkt er, at forældre har fælles forældremyndighed og 
ansvar over for deres barn også efter en samlivsophævelse, separation eller skilsmisse.  

Fælles forældremyndighed kræver ikke enighed om samtlige spørgsmål omkring barnet, men enighed om 
væsentlige beslutninger vedrørende barnet. Den forælder, som barnet har bopæl hos, kan træffe afgørelse 
om overordnede forhold i barnets daglige liv, herunder hvor i landet barnet skal bo.  

Hvis statsforvaltningen modtager en anmodning om, at der træffes en midlertidig afgørelse om 
forældremyndighed eller om barnets bopæl, skal statsforvaltningen træffe afgørelse herom hurtigst muligt 
og så vidt muligt inden 4 uger. Afgørelsen kan også træffes straks, hvis dette i den konkrete sag er 
nødvendigt.  

Der vil samtidig med en midlertidig afgørelse om forældremyndighed eller om barnets bopæl kunne træffes 
en midlertidig afgørelse om samværet. På den måde kan barnets behov for at have en tæt kontakt til begge 
forældre i den tid, der går, indtil den endelige afgørelse om forældremyndigheden eller barnets bopæl 
foreligger, kunne tilgodeses.  

Af hensyn til barnet vil der kunne være behov for at træffe en midlertidig afgørelse om ophør af den fælles 
forældremyndighed. Dette vil f.eks. kunne være tilfældet, hvis uenigheden mellem forældre, der har fælles 
forældremyndighed, medfører, at barnet ikke får den nødvendige medicinske eller psykologiske 
behandling. Hvis den ene forælder er flyttet på krisecenter med barnet, kan der også være behov for at 
træffe en midlertidig afgørelse om forældremyndighed, idet den anden forælder i modsat fald vil kunne få 
barnet udleveret fra daginstitution, skole el.lign.  



Hvis en kommune vurderer, at forældremyndighedsindehaveren/forældremyndighedsindehaverne er ude 
af stand til selv med støtte at varetage omsorgen for barnet, åbner den socialretlige lovgivning kun 
mulighed for en anbringelse uden for hjemmet med eller uden samtykke fra 
forældremyndighedsindehaveren/forældremyndighedsindehaverne.  

Hvis der er eneforældremyndighed, og kommunen vurderer, at den forælder, som ikke har del i 
forældremyndigheden, er i stand til at varetage omsorgen for barnet, kan kommunen vejlede den forælder, 
som ikke har del i forældremyndigheden, om muligheden for at søge om den midlertidige 
forældremyndighed over barnet. Efter den familieretlige lovgivning kan statsforvaltningen - efter ansøgning 
fra den forælder, som ikke har del i forældremyndigheden - træffe afgørelse om, at forældremyndigheden 
midlertidigt overføres til denne forælder, hvis dette er bedst for barnet.  

Der kan altså være tilfælde, hvor en tvangsfjernelse af barnet kan undgås ved, at statsforvaltningen træffer 
afgørelse om midlertidigt at overføre forældremyndigheden til en forælder, som er uden del i 
forældremyndigheden.   

SAMARBEJDSFLADER OG KØREPLAN 
I de sager, som skal håndteres i et samarbejde mellem statsforvaltning og kommune, vil kommunen 
normalt blive kontaktet af en sagsbehandler i statsforvaltningen, som har indledt en sag om samvær, 
forældremyndighed eller bopæl. Når statsforvaltningen således har visiteret sagen til ”det særlige spor”, 
fordi der er tale om et udsat barn med en social sag, indledes samarbejdet og dialogen med kommunen. 

Det samme gælder, hvis en sagsbehandler i kommunen under sagens behandling bliver opmærksom på, at 
der verserer en sag i statsforvaltningen. I så fald tager sagsbehandleren i kommunen kontakt til 
statsforvaltningen, og samarbejdet og dialogen med statsforvaltningen indledes.  

Overordnet set er formålet med samarbejdet og dialogen at skabe en samlet fremtidssikret løsning til 
barnets bedste og undgå unødvendige parallelle forløb i statsforvaltningen og kommunerne.  

For at opnå dette formål kan kommunerne og statsforvaltningen – når der verserer en sag hos begge 
myndigheder - have interesse i at udveksle oplysninger om kendskabet til familien og foreliggende 
oplysninger og gennemførte undersøgelser (børnefaglig undersøgelse, børnesagkyndig undersøgelse m.v.).   

Tværgående sagsoplysning 
Afhængigt af barnets alder og modenhed holder både statsforvaltningen og kommunerne som led i sagens 
oplysning samtaler med barnet.   

Det kan være sådan, at en børnesamtale, som er afholdt i enten statsforvaltningen eller kommunen, kan 
indeholde oplysninger, som er relevante for en afgørelse, som kommunen eller statsforvaltningen skal 
træffe.   

Statsforvaltningen kan inddrage barnet og dets perspektiv ved en børnesagkyndig undersøgelse, som 
belyser barnet set i forhold til forældrene. Statsforvaltningen kan også indhente en sagkyndig erklæring om 
en eller begge forældre.  



Kommunen kan gennemføre en børnefaglig undersøgelse. En sådan undersøgelse handler om barnets 
forhold og kan indeholde oplysninger, som er relevante for den afgørelse, som statsforvaltningen skal 
træffe. Undersøgelsen kan f.eks. pege på særlige forhold, som skal være til stede hos samværsforælderen, 
for at han/hun kan tage vare på barnet. I sager, hvor barnet er påvirket af forældrenes vedvarende høje 
konfliktniveau, vil inddragelse af samværsforælderen være særlig relevant.  

I forbindelse med den børnefaglige undersøgelse kan kommunen gennemføre en 
forældrekompetenceundersøgelse.  

Som udgangspunkt vil kommunen ikke kunne erstatte en forældrekompetenceundersøgelse med en 
børnesagkyndig undersøgelse, der er gennemført i statsforvaltningen, ligesom statsforvaltningen som 
udgangspunkt ikke vil kunne erstatte en børnesagkyndig undersøgelse med kommunens 
forældrekompetenceundersøgelse. En forældrekompetenceundersøgelse vil dog kunne indeholde 
oplysninger, som er relevante for den afgørelse, som statsforvaltningen skal træffe, ligesom en 
børnesagkyndig undersøgelse vil kunne indeholde oplysninger, som er relevante for den afgørelse, som 
kommunen skal træffe.  

Kommunerne og statsforvaltningen bør være opmærksomme på muligheden for eksempelvis at udvide en 
forældrekompetenceundersøgelse i kommunalt regi for herved at undgå, at der sideløbende eller 
efterfølgende iværksættes en overlappende børnesagkyndig undersøgelse i statsforvaltningen, og altså 
undgå utilsigtede parallelle forløb hos myndighederne, som medfører en yderligere – og unødvendig – 
inddragelse af barnet i sagen og belastning af familien.  

Tværgående foranstaltninger 
Statsforvaltningen skal være opmærksom på muligheden for at inddrage kommunen i sager om overvåget 
samvær.  

En afgørelse om samvær, der er truffet af statsforvaltningen, ophæver eller indskrænker ikke kommunens 
tilsynspligt over for det barn, som sagen vedrører. Hvis statsforvaltningen eller kommunen bliver 
opmærksom på, at der er behov for særlig støtte i forbindelse med samværet, kan det være relevant at 
koordinere indsatsen. 

Eksempelvis kan statsforvaltningen inddrage kommunen, hvis statsforvaltningen bliver opmærksom på, at 
barnet har behov for en kontaktperson eller anden støtte efter serviceloven under samværet3.  

Statsforvaltningen og kommunen bør i øvrigt overveje, om det i den konkrete sag kan være 
hensigtsmæssigt, og om det er muligt at koordinere eventuelle støtteforanstaltninger, der er sat i værk i 
forhold til bopælsforælderen med fastsættelsen af samvær med den anden forælder. Eksempelvis kan det i 
en sag, hvor der foregår familiebehandling, være nyttigt, at den tidsmæssige fastlæggelse af samværet med 
den anden forælder koordineres i forhold til, hvornår familiebehandlingen foregår. 

Der bør være fokus på muligheden for at indgå aftaler med kommunen om at anvende kommunens 
faciliteter, eksempelvist et kommunalt familiehus, som afhentnings- og afleveringssted i forbindelse med 
samvær, når andre muligheder er afsøgt, og når det er af afgørende betydning for barnet, at forældrene 

3 Jf. servicelovens § 52, stk. 3, og vejledning nr. 3 til serviceloven.  
                                                           



ikke mødes i forbindelse med samværet. Det er erfaringen, at det i de meget konfliktfyldte sager ofte er 
meget effektfuldt at undgå, at forældrene mødes i forbindelse med samvær, ikke mindst i situationer, hvor 
det trods samværsforælderens vold mod bopælsforælderen er bedst for barnet at bevare kontakten med 
samværsforælderen.  

Tværfaglige og tværsektorielle møder 
Den tværfaglige metode, hvor det børnesagkyndige og det juridiske element kombineres, anvendes i alle 
sager omfattet af ”det særlige spor”.  

Det er vigtigt, at statsforvaltningen og kommunen samarbejder om at finde løsninger, der er holdbare for 
barnet og familien, og som led i dette samarbejde kan der holdes tværsektorielle møder, hvor det samlede 
konkrete kendskab til familien og den relevante faglige viden er til stede. På møderne kan det afdækkes, 
om der er behov for yderligere undersøgelser eller rådgivning.  

De tværsektorielle møder afholdes dér, hvor det er mest hensigtsmæssigt, og det bør på forhånd afklares, 
hvad der skal drøftes på mødet.  

Myndighederne bør under sagsbehandlingen overveje det tværsektorielle samarbejde, så myndighederne 
er opmærksomme på det i deres sagsoplysning. Kommunen kan være opmærksom på det tværsektorielle 
samarbejde, når de taler med borgere, som vil søge statsforvaltningen om samvær, forældremyndighed og 
bopæl, og statsforvaltningen kan allerede i visitationen være opmærksom på det tværsektorielle 
samarbejde, så statsforvaltningen eventuelt kan inddrage kommunen allerede i forbindelse med det første 
møde.  

Der bør udpeges kontaktpersoner hos både statsforvaltningen og kommunerne, som har erfaring med at 
behandle de sager, der er omfattet af ”det særlige spor”. Ligeledes bør der gennem temadage sættes fokus 
på det tværsektorielle samarbejdes praktiske aspekter. Kontaktpersonerne vil kunne kontaktes i den 
indledende fase af samarbejdet, og kontaktpersonerne vil også kunne kontaktes med henblik på generel 
rådgivning uden direkte forbindelse til en konkret sag. 

Rådgivning og forebyggelse 
Både statsforvaltningen og kommunerne har rådgivningstilbud til forældre/familier, og myndighederne bør 
have for øje, hvilke rådgivningstilbud og -muligheder, der er henholdsvis i statsforvaltningen og i 
kommunen og i den forbindelse overveje, hvor det er mest hensigtsmæssigt, at en rådgivning gennemføres.  

Såvel ambitionen med ”det særlige spor” om at skabe konfliktdæmpende løsninger for familierne som den 
generelle tendens i navnlig den familieretlige lovgivning om at give ansvaret for løsninger til forældrene 
peger på relevansen af rådgivning og formidling af viden.  

Tidlig indsats og fokus på barnets udvikling er centralt både på servicelovens område og på 
forældreansvarslovens område.  

På forældreansvarslovens område er der udviklet forligsredskaber såsom konfliktmægling, tværfaglige 
møder og børnesagkyndig rådgivning, der skal understøtte parternes egen konfliktløsning.  



Kommunen skal sørge for, at forældre med børn og unge og andre, der faktisk sørger for et barn eller en 
ung, kan få gratis familieorienteret rådgivning til løsning af vanskeligheder i familien. Rådgivningen skal 
kunne modtages anonymt og som et åbent tilbud. Børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier skal ligeledes tilbydes gratis rådgivning, undersøgelse 
og behandling.  

Hvis det er af væsentlig betydning for barnets eller den unges særlige behov for støtte, kan kommunen bl.a. 
tilbyde familiebehandling. I den forbindelse tilbyder flere kommuner forældreprogrammer, som fokuserer 
på problemerne i familien og lægger vægt på familiens egne ressourcer. Det kan være familierådslagning, 
forældrevejledningsprogrammer eller andet, der bl.a. har til formål at sikre en positiv dialog i familien og 
mindske samspilsvanskeligheder. Programmerne kan anvendes forebyggende eller som led i en egentlig 
foranstaltning. 

TYPEEKSEMPLER 
• Midlertidig overførsel af forældremyndighed 
 En forælder med del i forældremyndigheden vil ikke samtykke til en foranstaltning i forhold til 

barnet. Efter ansøgning kan statsforvaltningen midlertidigt overføre forældremyndigheden til den 
anden forælder, sådan at denne forælder midlertidigt har forældremyndigheden alene over barnet, 
hvis dette er bedst for barnet.  

 Der er åbenlys fare for, at barnets sundhed eller udvikling lider alvorlig skade på grund af 
omsorgssvigt af forskellig art hos den forælder, som har forældremyndigheden over barnet alene. 
Statsforvaltningen kan efter ansøgning midlertidigt overføre forældremyndigheden til den anden 
forælder, hvis dette er bedst for barnet.  
 

• Udpegning af forældremyndighedsindehaver ved dødsfald 
 Der kan også være behov for et samarbejde mellem kommune og statsforvaltning i forbindelse 

med udpegning af en ny forældremyndighedsindehaver ved dødsfald.  
 

• Kommunale foranstaltninger i forbindelse med samvær 
 Det kan være relevant med et tværsektorielt møde, hvor alle relevante oplysninger bringes i spil, 

når det kan være aktuelt at fastsætte et samvær, som forventes at aktivere et behov for støtte 
efter serviceloven. Et samarbejde om sagens løsning gør det muligt at gå fra statsforvaltningens 
rammesættende regi til kommunens behandlingsinitiativer og tænke disse led sammen. Der kan 
eksempelvis være tale om støtte til en samværsforælder, der enten på grund af fysiske handicap 
eller psykiske vanskeligheder har brug for mere eller mindre permanent støtte, uden at barnet bør 
fratages muligheden for samvær med forælderen af den grund. Der kan også være tale om, at 
kommunen kan yde støtte efter serviceloven i form af en kontaktperson til barnet eller i form af en 
person, som er til stede under samværet sammen med barnet.  

 Der kan også være tale om at indgå aftaler om at anvende kommunens faciliteter, eksempelvis et 
kommunalt familiehus, som afhentnings- og afleveringssted i forbindelse med samvær, hvis andre 
muligheder er afsøgt, og det er afgørende for barnet, at forældrene ikke mødes i forbindelse med 
samværet.  
 



• Oplysninger og undersøgelser 
 Begge myndigheder bør være opmærksomme på muligheden for fælles oplysning af sagen. Har 

kommunen eksempelvis iværksat en forældrekompetenceundersøgelse, kan statsforvaltningen 
overveje at bede kommunen om at udvide undersøgelsen helt konkret med henblik på at undgå en 
parallel undersøgelse i statsforvaltningen til gene og belastning for barnet og familien.  

VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER 
Både statsforvaltning og kommuner skal i forbindelse med deres sagsbehandling foretage vurderinger, der 
kan bygge på faktuelle oplysninger, den anden myndighed er i besiddelse af. Ligeledes træffer begge 
myndigheder afgørelser, som kan have vidtrækkende konsekvenser for den anden myndigheds konkrete 
opgavevaretagelse og kan være en nødvendig forudsætning herfor.  

Samarbejdet om at finde helhedsorientererede løsninger forudsætter i sagens natur, at de to myndigheder 
inddrager hinanden og så vidt muligt det samlede oplysningsgrundlag.  

Muligheden for at udveksle oplysninger myndigheder imellem er reguleret i forvaltningsloven, 
persondataloven og serviceloven. Disse regler skal blandt andet sikre, at der kun udveksles fortrolige 
oplysninger om blandt andet børn og unge og deres familier med andre fagpersoner, når det er nødvendigt, 
og når det har et sagligt formål. 

Rent praktisk i forhold til sagerne omfattet af ”det særlige spor” vil statsforvaltningen under det første 
møde med familien afdække, om forældrene har en sag i kommunen. Hvis dette er tilfældet, og hvis 
statsforvaltningen mener, at de oplysninger, som er en del af forældrenes sag i kommunen, kan have 
betydning for sagen i statsforvaltningen, må statsforvaltningen bede om forældrenes samtykke til at 
indhente de oplysninger om familien, som kommunen er i besiddelse af, og som har betydning for 
statsforvaltningens sag.  

Oplysninger kan indhentes i form af kopi af sagsakter eller i form af anmodning om udtalelse om et 
afgrænset tema.  

På samme måde vil kommunen, der under sagens behandling bliver opmærksom på, at forældrene også 
har en sag hos statsforvaltningen, indhente forældrenes samtykke til at indhente oplysninger hos 
statsforvaltningen.  
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