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Status for evalueringen af forældreansvarsloven – marts 2011 

 
 

1. Evalueringens indhold 
 

Som opfølgning på mødet i Justitsministeriet den 28. maj 2010 om forældreansvarsloven sendte Ju-

stitsministeriet den 5. juli 2010 et notat om evaluering af forældreansvarsloven i 2011 til Folketin-

gets Retsudvalg. Notatet vedlægges. 
 

Af notatet fremgår bl.a. evalueringens temaer: 
  

1) Fælles forældremyndighed mod den ene forælders ønske 

2) Barnets bopæl 

3) Barnets perspektiv (inddragelse og initiativret) 

4) Vold og anden grænseoverskridende adfærd 

5) Samarbejdschikane 

6) Samvær  

a. Deleordninger 

b. Transport (det fælles ansvar) 

c. Samvær med andre 

7) Adgangen til at rejse nye sager om forældremyndighed (og bopæl) 

8) Retternes fastsættelse af samvær 

9) Uhensigtsmæssigheder i loven af mere teknisk karakter 

 

2. Status for evalueringen 
 

Belysningen af evalueringens temaer sker som bekendt gennem et forskningsprojekt, der forestås af 

Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI), og en dataindsamling af oplysninger fra statsfor-

valtningernes behandling af sager efter loven. Derudover har Familiestyrelsen i sommeren 2010 ta-

get en række initiativer til brug for belysningen af evalueringens temaer.  

 

De mest centrale initiativer og status herpå beskrives i det følgende. 
 

2.1. Gennemgang og beskrivelser 
 

2.1.1. Sagskatalog over tunge samværssager 
 

Styrelsen udarbejder et sagskatalog, som indeholder en detaljeret gennemgang og beskrivelse af 

sagsforløb i en række tunge samværssager (vold, grænseoverskridende handlinger, samarbejdschika-

ne mv.). 

 

I forbindelse med udarbejdelsen af sagskataloget har styrelsen været i dialog med Børns Vilkår, som 

har bidraget med oplysninger om sager, som kan indgå i sagskataloget.  
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  Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. 

Uddrag af sagskataloget vil blive fremlagt på mødet med Folketingets Retsudvalg og Socialudvalg 

den 23. marts 2011. 
 

2.1.2. Domspraksis 
 

Der er indhentet oplysninger om domspraksis til brug for gennemgangen og beskrivelsen af doms-

praksis siden lovens ikrafttræden.  
 

2.1.3. Beskrivelse af arbejdsgange, metoder m.v. 
 

Styrelsen udarbejder et notat, som beskriver udviklingen i arbejdsgange, metoder mv. i sager om 

forældremyndighed, barnets bopæl og samvær. Notatet skal belyse myndighedernes behandling af 

sager om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær samt den udvikling, der er sket gennem ti-

den i forhold til det øgede fokus på forligsmæssige løsninger og inddragelsen af barnet i sagerne, 

herunder også systemets egen metodeudvikling. 

 

2.2. Undersøgelser mv. 

 

2.2.1. Børnepanelsundersøgelse 
 

Børnerådet har netop gennemført en børnepanelsundersøgelse af børns opfattelse af begrebet ”fami-

lie”. Styrelsen har som led i rådets undersøgelse fået mulighed for at stille børnene casebaserede 

spørgsmål om deres inddragelse i sager om samvær og barnets bopæl. 

 

Børnerådet behandler for tiden de indhentede data. 
 

2.2.2. Kvalitativ undersøgelse af statsforvaltningernes og retternes belysning af barnets per-

spektiv 
 

Styrelsen har i samarbejde med Børnerådet iværksat en kvalitativ undersøgelse af statsforvaltninger-

nes og retternes belysning af barnets perspektiv og inddragelse af barnet med særligt fokus på børne-

samtalen.  

 

Undersøgelsen forventes gennemført i første halvår af 2011, således at resultatet foreligger primo ju-

ni 2011.  

 

2.3. Inddragelse af relevante aktører i øvrigt 

 

2.3.1 Den faglige ekspertgruppe om evalueringen af forældreansvarsloven  

 

Familiestyrelsen har etableret en faglig ekspertgruppe om evalueringen af forældreansvarsloven. 

Ekspertgruppen består af repræsentanter for Domstolsstyrelsen, Den Danske Dommerforening, 

Dommerfuldmægtigforeningen, Danske Familieadvokater, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, stats-

forvaltningerne og Familiestyrelsen.  

 

Ekspertgruppens rolle er at bidrage med faglige input til belysning af temaerne for evalueringen. 

Gennem disse input og drøftelser vil gruppen kunne bidrage væsentligt til en kvalificering af evalue-

ringens temaer.   

 

Første møde i ekspertgruppen blev afholdt den 21. september 2010, hvor gruppen drøftede evalue-

ringstemaerne med henblik på en indledende kvalificering. Styrelsen har afholdt andet og tredje mø-

de i ekspertgruppen henholdsvis den 30. november 2010 og 11. februar 2011, hvor de 9 temaer var 



- 3 -  

 

  Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. 

genstand for en mere indgående drøftelse. Styrelsen har herudover afholdt et møde med ekspert-

gruppen den 2. marts 2011, hvor også øvrige relevante aktører på området deltog (Børnerådet, Børns 

Vilkår, Landsorganisationen af Kvindekrisecentre m.fl.). Der er planlagt et afsluttende møde i eks-

pertgruppen i april 2011. 

 

2.3.2. Inddragelse af Børnerådet 
 

Styrelsen har afholdt to møder med Børnerådet. På møderne er det blevet drøftet, hvordan Børnerå-

det gennem børnepanelundersøgelser og på anden måde kan bidrage til belysning af barnets perspek-

tiv og inddragelse af barnet, jf. ovenfor.  

 

2.3.3. Erfa-gruppen på forældreansvarslovens område  
 

Styrelsen har afholdt en række møder med Erfa-gruppen (kontorchefer fra samtlige statsforvaltnin-

ger) på forældreansvarslovens område, hvor evalueringen af forældreansvarsloven er blevet drøftet. 

Erfa-gruppen bidrager med input om statsforvaltningernes erfaringer med forældreansvarsloven.  

 

2.3.4. Det Familieretlige Kursus 
 

Styrelsen deltog den 17. – 18. november 2010 i statsforvaltningernes årlige familieretlige kursus. 

 

Evalueringen af forældreansvarsloven var et emne på kurset, hvor 110 medarbejdere fra statsforvalt-

ningerne gennem workshops bidrog til belysningen af evalueringens temapunkter med input fra de-

res daglige arbejde. 
 

2.4. Løbende information og den videre proces 

 

Familiestyrelsen informerer om evalueringen af forældreansvarsloven på styrelsens hjemmeside. 

Borgere og myndigheder m.v. kan her læse om evalueringens indhold og den overordnede plan for 

evalueringen.  

 

Som oplyst i notatet af 22. juni 2010 tilrettelægges evalueringen således, at den kan afsluttes med en 

samlet afrapportering, som kan danne grundlag for de politiske drøftelser med aftalepartierne. Eva-

lueringsrapporten vil omfatte samtlige temapunkter.  

 

Den kvalitative undersøgelse af statsforvaltningernes og retternes belysning af barnets perspektiv 

forventes som nævnt afleveret primo juni 2011, mens SFI forventes at aflevere forskningsprojektet 

om forældreansvarsloven ultimo juni 2011
1
. Familiestyrelsen vil herefter udarbejde evalueringsrap-

porten. Denne rapport vil bestå af de ovenfor nævnte undersøgelser og andre former for belysning af 

evalueringens temapunkter samt styrelsens overordnede anbefalinger om eventuelle ændringer mv. 

 

                                                 
1
 Seneste a flever ingstidspunkt er  den 30.  j uni  2011.  


