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Folketingets Social- og Indenrigsudvalg 

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg har d. 19. august 2020 stillet følgende 

spørgsmål nr. 668 (alm. del) til social- og indenrigsministeren, som hermed besvares. 

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Adsbøl (DF). 

Spørgsmål nr. 668: 

”Vil ministeren redegøre for, hvor mange chikanesager, der er i Familieretshuset for-

delt på køn og hvordan Familieretshuset vurderer, hvad der er sandt, og hvad der er 

falsk i chikanesager herunder forældrefremmedgørelse?” 

Svar 

Jeg har til brug for besvarelse af spørgsmålet indhentet et bidrag fra Familieretshuset. 

Familieretshuset har oplyst, at der ikke findes en opgørelse over chikanesager, og at 

det derfor ikke kan oplyses, hvordan sådanne sager fordeler sig på køn. Familieretshu-

set oplyser videre, at den enkelte sag behandles på baggrund af de oplysninger, der er i 

sagen, og at sagsbehandlingen tilrettelægges i forhold til, hvad der er bedst for det 

enkelte barn i den konkrete situation og med de udfordringer, der er i familien.  

Samarbejdschikane vil i sammenhæng med familiens øvrige problemstillinger kunne 

føre til, at sagen visiteres til behandling som en § 7-sag (en kompleks sag med risiko-

faktorer som fx vold og misbrug). I § 7-sager bliver der gennemført en børnesagkyndig 

undersøgelse, medmindre det ikke er nødvendigt for afgørelsen af sagen. Undersøgel-

sen skal afklare, hvad årsagen er til samarbejdschikanen, fx at den ene forælder for-

hindrer den anden forælders kontakt med barnet. Hvis der i en sag, der behandles som 

en § 6-sag (mindre enkel sag men hvor der ikke er oplyst risikofaktorer), fremsættes 

påstande om samarbejdschikane, kan det ligeledes være relevant, at der gennemføres 

en børnesagkyndig undersøgelse. 

Familieretshuset kan også i disse sager indhente en sagkyndig erklæring, som retter 

sig mod forholdene hos den forælder, der udøver samarbejdschikane. Dette gælder 

både for sager, der behandles som § 6-sager og § 7-sager. En sagkyndig erklæring kan 

være med til at afklare, om der er forhold hos den forælder, der udøver samarbejds-

chikane, der gør, at forælderen ikke kan samarbejde med den anden forælder, hvilket 

kan få betydning ved afgørelsen af sagen. 
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