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Holmens Kanal 22 

1060 København K 

Telefon 33 92 93 00 

sm@sm.dk 

www.socialministeriet.dk 

Folketingets Social-  

Indenrigs- og Børneudvalg 

Folketingets Social- Indenrigs- og Børneudvalg har d. 22. november 2018 stillet 

følgende spørgsmål nr. 5 (L 90) til børne- og socialministeren, som hermed 

besvares.  

 

Spørgsmål nr. 5: 

”Vil ministeren kommentere henvendelsen af 22/11-17 fra LGBT om Regnbue-

familier, jf. L 90 – bilag 6.” 

Svar: 

Med aftalen om ét samlet familieretligt system og de to lovforslag, der skal 

udmønte aftalen, skabes et nyt familieretligt system, der kan rumme alle famili-

er. Fra de familier, som blot har brug for at få registreret en aftale og måske få 

viden om egne og barnets reaktioner i brudsituationen, til familier med et højt 

konfliktniveau og komplekse sociale problemer. 

 

Regnbuefamilier er lige så forskellige som alle andre familier. Det betyder, at 

også regnbuefamilier skal mødes i det familieretlige system med et forløb, der 

er tilpasset familiens behov. Det sikres bl.a. ved, at Familieretshuset har en 

stærk kerne af medarbejdere med børne- og familiefaglige kompetencer og 

viden om familiernes forskellige problemstillinger, men også ved at Familie-

retshuset, når det er nødvendigt, inddrager eksterne fagfolk med specialiseret 

viden. 

 

Andre voksne end barnets juridiske forældre kan være vigtige omsorgsperso-

ner i et barns liv. Det gælder for børn i regnbuefamilier på samme måde, som 

det kan være tilfældet for børn, der er tæt knyttede til en stedmor eller stedfar. I 

det nye familieretlige system vægtes hensynet til barnet og barnets trivsel altid 

højest, og barnets relationer til andre omsorgspersoner end de juridiske foræl-

dre kan være vigtige for denne vurdering. At sådanne omsorgspersoner er 

vigtige for barnet vil naturligt også have betydning for Børneenhedens arbejde 

– både med at afdække barnets perspektiv, men også i Børneenhedens støtte 

til barnet. Aftalen om ét samlet familieretligt system medfører derimod ikke 

ændringer i, hvem der er part i den familieretlige sag.  

 

Aftalen om ét samlet familieretligt system indebærer, at alle familieretlige sager 

samles i Familieretshuset og familieretten. Dermed samles også viden og 

kompetencer om komplicerede juridiske problemstillinger, såsom relationen 

mellem dansk og udenlandsk lovgivning vedrørende regnbuefamilier. Det har 

betydning for, at der kan findes samlede løsninger for sådanne regnbuefamili-
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er, men det betyder også, at familierne kan søge rådgivning om alle familieret-

lige problemstillinger i Familieretshuset.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

Mai Mercado 
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