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Folketingets Social- og Indenrigsudvalg 

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg har d. 1. december 2020 stillet følgende 

spørgsmål nr. 131 (alm. del) til social- og indenrigsministeren, som hermed besvares. 

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Marie Bjerre (V). 

Spørgsmål nr. 131: 

”Vil ministeren redegøre for, hvor hurtigt henholdsvis en rød, gul og grøn sag i Fami-
lieretshuset forventes at være afsluttet, når sagspuklen som forventet er afviklet i 2022 

og med henholdsvis 60 %, 90 % og 100 % fuldt implementeret reform?” 

Svar: 

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

Familieretshuset har oplyst, at det ikke er muligt at redegøre for, hvor hurtigt en sag 

behandles i de tre sagsbehandlingsspor. Dette skyldes, at de enkelte sagstyper ikke er 

normeret til en foruddefineret sagsbehandlingstid, da sagerne tager udgangspunkt i 

den enkelte familie og herunder i det enkelte barns behov. 

Familieretshusets mål er, at sagsbehandlingstiden for den enkelte familie ikke skal 

være længere, end det er nødvendigt. Både af hensyn til ressourceanvendelsen generelt 

og af hensyn til de involverede børn. 

En kort sagsbehandlingstid i sig selv er dog ikke et mål, da nogle forældre har behov 

for et forløb med opfølgende møder og prøveordninger for at hjælpe dem til at håndte-

re den underliggende konflikt, som den aktuelle uenighed er udtryk for, så de fremti-

digt kan samarbejde til barnets bedste. Det er denne tilgang, der er det grundlæggende 

nybrud i det familieretlige system. 

I andre sager vil det hurtigt kunne konstateres, at forligsbestræbelser og konflikthånd-

terende arbejde med forældrene vil være nyttesløst, hvorfor de hurtigt skal videre til 

en juridisk afgørelse i Familieretshuset eller familieretten. 
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