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Folketingets Social- og Indenrigsudvalg 

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg har d. 16. april 2020 stillet følgende spørgsmål 

nr. 442 (alm. del) til social- og indenrigsministeren, som hermed besvares. Spørgsmå-

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

Spørgsmål nr. 442: 

”Vil ministeren redegøre for den gennemsnitlige ventetid for behandling af sager i 

Familieretshuset, herunder udviklingen i ventetiden fra 11. marts 2020 til dags dato?” 

Svar: 

Til brug for besvarelsen har Familieretshuset oplyst, at Familieretshuset ikke har stati-

stiske data, der kan understøtte oplysninger om den ventetid, borgerne oplever for at 

komme til møde i Familieretshuset. Under normale omstændigheder kan Familierets-

huset give et estimat på, hvor lang ventetid borgerne skal påregne, men på grund af 

den aktuelle Covid-19 situation er det ikke muligt på nuværende tidspunkt.  

Det følger af forældreansvarsloven, at når en borger anmoder om en afgørelse om for-

ældremyndighed, om barnets bopæl og om samvær, skal Familieretshuset indkalde 

parterne til et møde, medmindre det er unødvendigt eller uhensigtsmæssigt at afholde 

et møde. Som følge af Covid-19 lukkede Familieretshuset ned for mødebehandling i 

alle sager den 12. marts 2020. Siden den 12. marts har Familieretshuset den 24. april 

åbnet for fysiske møder i forbindelse med børnesamtaler samt overvåget samvær, og 

den 4. maj åbnede Familieretshuset også for møder i komplekse sager om forældrean-

svar. Men så længe Familieretshuset ikke er i normal drift, vil ventetiderne på møde-

behandling forventeligt stige. 

Omkring den 11. marts 2020 oplevede borgerne, at de måtte vente ca. 2 til 14 uger fra 

Familieretshuset modtog en henvendelse, til borgeren fik besked om tidspunktet for et 

møde i Familieretshuset. Derefter gik der yderligere ca. 5 til 24 uger, før selve mødet 

fandt sted. Spændet dækker over forskelle i, om der er tale om møde i en § 6- eller en § 

7-sag, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling mv., samt hvor i landet mødet 

afholdes.  

På baggrund af aflysningen af møder i perioden fra 12. marts 2020 og frem, som nu 

afventer en prioriteret genindkaldelse, er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at 

give et estimat på den ventetid, som borgere, der sender en henvendelse til Familie-

retshuset, vil opleve. Det er heller ikke muligt at sige noget om, hvornår de borgere, 

der har fået aflyst deres møde, vil blive indkaldt til et nyt møde. Det afhænger af, hvor-

når Familieretshuset igen kan åbne for fuld kapacitet for mødeafholdelse.  
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