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Folketingets Social- og Indenrigsudvalg 

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg har d. 12. december 2019 stillet følgende 

spørgsmål nr. 184 (alm. del) til social- og indenrigsministeren, som hermed besvares. 

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Anni Matthiesen (V). 

Spørgsmål nr. 184: 

”Vil ministeren redegøre for de gældende regler i Norge og Sverige i forhold til bopæls-

forælderens rettighed til at flytte med sit barn uden samværsforælderens samtykke?” 

Svar: 

Ministeriet har til brug for besvarelsen indhentet oplysninger om norsk og svensk ret 

fra hhv. Barne- og Likestillingsdepartementet (Norge) og Justitiedepartementet (Sve-

rige). 

Efter norsk ret skal en forælder i tilfælde af flytning varsle den anden forælder. Pligten 

gælder både for bopæls- og samværsforælderen, hvis der er aftalt eller fastsat samvær. 

Den af forældrene, som vil flytte, skal varsle den anden forælder tre måneder før flyt-

ningen. Forældrene får dermed mulighed for at tale om flytningen og tilpasse sam-

værsordningen og eventuelt vurdere, om barnet i stedet skal bo hos den anden af for-

ældrene. Er der delt bopæl, skal forældrene være enige om alle væsentlige beslutninger 

om barnet, herunder om barnets flytning.  

Er forældrene ikke enige om, at barnet skal flytte, er de forpligtede til at deltage i mæg-

ling. Hvis de ikke bliver enige under mæglingen, kan samværsforælderen rejse en sag 

med anmodning om at blive tillagt bopælen. Forælderen kan samtidig bede retten om 

en midlertidig afgørelse om barnets bopæl. Flytter bopælsforælderen med barnet uden 

den anden forælders samtykke, kan der også rejses en sag.  

Flytter bopælsforælderen med barnet uden at varsle den anden forælder eller uden 

videre forsøg på at finde en mindelig løsning, kan retten ved afgørelsen tillægge mang-

lende samarbejdsvilje betydning. Efter en konkret vurdering af alle omstændigheder, 

herunder barnets holdning, kan dette konkret føre til, at retten vurderer, at barnet i 

stedet skal have bopæl hos samværsforælderen, hvis dette er til barnets bedste.  

Svensk ret indeholder ikke udtrykkelige regler om flytning af barnet. Har forældrene 

fælles forældremyndighed, skal de sammen træffe alle væsentlige beslutninger om 

barnet, herunder om barnets flytning. Har den ene af forældrene forældremyndighe-

den alene, kan denne anmelde flytning til Skatteverket. Denne anmeldelse kan give 

den anden forælder anledning til at rejse en sag om forældremyndighed. I forbindelse 

med rettens vurdering af en sådan ansøgning kan forælderens hensigt med flytningen 

og barnets bedste inddrages, herunder barnets mulighed for kontakt med begge foræl-

dre efter flytningen. Er der fælles forældremyndighed, og samtykker den anden foræl-
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der ikke i flytningen, vil flytteanmeldelsen ikke blive registreret. Også i dette tilfælde 

kan der rejses en forældremyndighedssag, og retten kan træffe afgørelse om barnets 

bopæl, dvs., hos hvem af forældrene, barnet skal bo og således ikke den geografiske 

placering af bopælen. 

Jeg kan afslutningsvis oplyse, at de norske og svenske regler i vid udstrækning svarer 

til de danske regler.   

 

Med venlig hilsen 

Astrid Krag 
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