
 

 

 

Holmens Kanal 22 

1060 København K 

Telefon 72 28 24 00 

sim@sim.dk 

Høringsparterne 
 

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven, 

lov om Familieretshuset, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og for-

skellige andre love (Afskaffelse af tvungen delt bopæl og refleksionsperio-

den samt opfølgning på etableringen af det nye familieretlige system m.v.) 

Social- og Indenrigsministeriet sender hermed udkast til forslag til lov om ændring af 

forældreansvarsloven, lov om Familieretshuset, lov om ægteskabs indgåelse og opløs-

ning og forskellige andre love (Afskaffelse af tvungen delt bopæl og refleksionsperio-

den samt opfølgning på etableringen af det nye familieretlige system m.v.) i høring. 

Der henvises til vedlagte fortegnelse over de myndigheder og organisationer m.v., der 

høres over lovudkastet. 

Lovudkastet indeholder navnlig forslag om afskaffelse af tvungen delt bopæl og reflek-

sionsperioden. Forslaget herom er indarbejdet i det lovforslag om opfølgning på det 

familieretlige system, der blev sendt i offentlig høring den 9. oktober 2019. Der henvi-

ses til vedlagte resume, der indeholder en nærmere beskrivelse af lovudkastet og bag-

grunden for det. Det bemærkes, at lovudkastet også er opdateret som følge af de hø-

ringssvar, som ministeriet modtog efter høringen over det tidligere lovudkast.  

Der henvises endvidere  til Høringsportalen. 

Flere høringsparter henstillede i deres høringssvar, at der tages initiativer til at ned-

bringe de lange sagsbehandlingstider i Familieretshuset. Ministeriet kan hertil oplyse, 

at der på finansloven for 2020 er afsat 104 mio. kr. til styrkelsen af sagsbehandlingen i 

Familieretshuset. Endvidere vil der blive gennemført en budgetanalyse af Familierets-

huset, i hvilken sammenhæng der også vil ske en belysning af centrale nye tilbud og 

tilgange i den familieretlige reform. 

Endvidere indeholdt flere høringssvar bemærkninger til de grundlæggende elementer 

af det nye familieretlige system og til de grundlæggende regler om forældreansvar og 

adoption uden samtykke. Ministeriet har noteret sig disse bemærkninger, der vil indgå 

i de løbende overvejelser om forbedring af lovgivningen om Familieretshuset og reg-

lerne om adoption uden samtykke.  

Social- og Indenrigsministeriet skal anmode om, at eventuelle bemærkninger til lovud-

kastet er ministeriet i hænde senest onsdag den 4. marts 2020.  
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Eventuelle bemærkninger bedes sendt til lth@sim.dk med kopi til familieret@sim.dk. 

Ministeriet anmoder i den forbindelse om, at bemærkninger ikke fremsendes både 

med brevpost og mail.  

Høringssvarene vil ved fremsættelsen af lovforslaget blive offentliggjort på Hørings-

portalen og på Folketingets hjemmeside. Ved afgivelse af høringssvar samtykker hø-

ringsparten i, at vedkommendes høringssvar, kontaktoplysninger og navn offentliggø-

res på Høringsportalen og på Folketingets hjemmeside. 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede på telefon 41 85 12 03.  

 

Med venlig hilsen 

Lars Thøgersen 
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