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1060 København K 

Telefon 72 28 24 00 

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg 

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg har d. 31. januar 2020 stillet følgende 

spørgsmål nr. 299 (alm. del) til social- og indenrigsministeren, som hermed besvares 

endeligt. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra udvalget. 

Spørgsmål nr. 299: 

”Kan ministeren sende en oversigt over antallet af henholdsvis § 5, § 6 og § 7 sager, 

som Familieretshuset har behandlet siden sin oprettelse, hvad sagerne har omhandlet, 

den gennemsnitlige sagsbehandlingstid og sagernes udfald? Spørgsmålet stilles i for-

længelse af samråd i SOU om nedbringelse af ventetider i Familieretshuset den 30. 

januar 2020.” 

Svar: 

Til brug for besvarelsen har jeg indhentet bidrag fra Familieretshuset, der har frem-

sendt nedenstående oversigt over antallet af henholdsvis § 5, § 6 og § 7-sager, som 

Familieretshuset har behandlet i perioden 1. april 2019 til 31. januar 2020. 

Tabel 1 indeholder antallet af indkomne sager fordelt på § 5, § 6 og § 7-sager samt en 

inddeling i sagernes indhold.  

Tabel 1 

Indkomne sager 

Sagstyper Indkomne sager (1. april 2019 – 31. januar 2020) 

§ 5-sager i alt 2.178 

Registrering, anmeldelse og godkendelse 1.837 

Delt bopæl  270 

Generel vejledning af borgere  71 

  

§ 6-sager i alt 9.078 

Samvær 5.304 

Forældremyndighed/bopæl 2.718 

Generel vejledning af borgere 1.056 

  

§ 7-sager i alt 8.066 

Samvær 4.244 

Forældremyndighed/bopæl 3.532 

Generel vejledning af borgere 290 
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I alt 19.322 
 

Kilde: Familieretshuset. 

 

Tabel 2 nedenfor viser den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fordelt på forældre-

myndighed/bopæl, samvær og registrering af forældremyndighed.  

Familieretshuset har oplyst, at de gennemsnitlige sagsbehandlingstider dækker over et 

stort spænd i sagsbehandlingstiden for den enkelte ansøgning og omfatter også nye 

ansøgninger i et allerede verserende sagsforløb, fx at en sag om barnets bopæl udvides 

med en ansøgning om samvær. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid vil derfor ikke 

altid svare til den oplevelse af sagsbehandlingstiden, forældrene har, fra de indsender 

en ansøgning til Familieretshuset, til sagen afsluttes. Den gennemsnitlige sagsbehand-

lingstid kan heller ikke sammenlignes med Familieretshusets ventetider, der på nuvæ-

rende tidspunkt er 10-28 uger afhængigt af mødetypen, og hvor i landet man bor.  

Det fremgår endvidere af Familieretshusets bidrag, at det ikke er muligt at opdele den 

gennemsnitlige sagsbehandlingstid på henholdsvis § 5, § 6 og § 7-sager. Tabellen inde-

holder derfor oplysning om de samlede gennemsnitlige sagsbehandlingstider for alle 

sager om forældremyndighed/bopæl, samvær og registrering af forældremyndighed.  

Tabel 2 

Sagsbehandlingstid 

Gennemsnitlig sagsbehandlingstid (uger)  1. april 2019 – 31. januar 2020  

Forældremyndighed/bopæl 18,5 uger 

Samvær 20,5 uger 

Registrering af forældremyndighed 2,9 uger 
 

Kilde: Familieretshuset. 

  

Tabel 3 viser antallet af afsluttede sager fordelt på § 5, § 6 og § 7-sager samt en indde-

ling af sagernes udfald. 

Tabel 3 

Sagernes udfald (afsluttede) 

Sagstyper Afsluttede sager (1. april 2019 – 31. januar 2020 

Afsluttede § 5-sager i alt  1.881 

Aftale/registrering/rådgivning gennemført 1.011 

Afslag/afvisning 783 

Henlæggelser 5 

Afsluttet ved telefonisk eller skriftlig vejledning eller 
børnesagkyndig rådgivning 

82 

  

Afsluttede § 6 sager i alt 7.265 

Aftale/registrering/rådgivning gennemført 2.259 

Afslag/afvisning 564 

Afgørelser (ved uenighed)   709 

Sager henvist til familieretten 515 

Henlæggelser 1.470 
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Afsluttet ved telefonisk eller skriftlig vejledning eller 
børnesagkyndig rådgivning 

1.748 

  

Afsluttede § 7-sager i alt 6.748 

Aftale/registrering/rådgivning gennemført 1.819 

Afslag/afvisning 298 

Afgørelser (ved uenighed)   335 

Sager henvist til familieretten 1.892 

Henlæggelser 1.686 

Afsluttet ved telefonisk eller skriftlig vejledning eller 
børnesagkyndig rådgivning 

718 

  

Afsluttede sager i alt 15.894 
 

Kilde: Familieretshuset. 

 

Med venlig hilsen 

Astrid Krag 
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