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Folketingets § 71-tilsyn 

Folketingets § 71-tilsyn har d. 9. oktober 2020 stillet følgende spørgsmål nr. 1 (alm. 

del) til social- og indenrigsministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet ef-

ter ønske udvalget. 

Spørgsmål nr. 1: 

”Kan ministeren redegøre for, hvornår der er tale om støttet samvær med et barn og 

hvornår der er tale om overvåget samvær, og kan ministeren oplyse, om det er frivilligt 

for forældre at deltage i støttet samvær?” 

Svar: 

Formålet med støttet samvær er at give råd, hjælp og vejledning under samværet til 

forældrene med henblik på at forbedre relationen mellem barnet eller den unge og for-

ældrene. Kommunen kan efter servicelovens § 71, stk. 2, træffe afgørelse om støttet 

samvær, som er en frivillig ordning, der forudsætter samtykke fra forældremyndig-

hedshaver og den unge, der er fyldt 15 år.  

Overvåget samvær etableres, når der er bekymring for barnets sundhed eller udvikling 

eller for barnets sikkerhed under samværet. Det kan f.eks. være, hvis der er viden eller 

formodning om, at den person, som barnet eller den unge skal have samvær med, har 

begået overgreb mod et barn eller en ung. En afgørelse om overvåget samvær skal, jf. 

servicelovens § 71, stk. 3 og 4, træffes af kommunens børn og unge-udvalg og kræver 

ikke forældremyndighedshavers samtykke. 

Forskellen mellem støttet og overvåget samvær består således bl.a. i formålet med ind-

satsen og i, om det er en frivillig ordning for forældremyndighedshaver. Der skal desu-

den normalt laves rapporter om forløbet af samværet ved overvåget samvær, da det 

etableres af hensyn til barnet eller den unge. Det støttede samvær er derimod både en 

støtte til forældrene og til barnet eller den unge, og er som navnet tilsiger i højere grad 

en ’støtte’ og ikke en ’overvågning’. 
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