
 

Holmens Kanal 22 

1060 København K 

Telefon 72 28 24 00 

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg 

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

spørgsmål nr. 134 (alm. del) til social- og indenrigsministeren, som hermed besvares. 

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

Spørgsmål nr. 134: 

”Vil ministeren redegøre for, om det er muligt at nedbringe antallet af § 7-sager, og 

hvordan disse sager hurtigere kan komme til domstolene end i dag?” 

Svar: 

§ 7-sagerne har over tid været kendetegnet ved gentagne forløb ved de forskellige fami-

lieretlige myndigheder – nogle i gennem flere år. Tidligere undersøgelser af det fami-

lieretlige område i både Danmark og i udlandet har endvidere peget på, at det er en 

udfordring at ”løse og lukke disse sager”. Efter ikrafttræden af reformen har det dertil 

vist sig, at systemet møder flere komplekse sager, end det var forudsat med den fami-

lieretlige reform.  

Reformen bygger på en erkendelse af, at § 7-sagerne kræver en anden tilgang end de 

mindre komplekse § 6-sager, idet det i udgangspunktet ikke er hensigtsmæssigt at 

søge et forlig mellem forældre med komplekse problemstillinger.  

For nærmere om visitationen og behandlingen af § 7-sagerne henviser jeg til min sam-

tidige besvarelse af SOU alm. del spørgsmål 126. Jeg bemærker i den forbindelse, at 

det i udviklingen af det digitale screeningsværktøj var en vigtig forudsætning at opnå 

den rigtige afgrænsning af sagerne. 

Jeg tror, at det vil være vanskeligt at nedbringe antallet af de komplekse § 7-sager. 

Derfor er jeg også optaget af, hvordan vi bedst muligt håndterer sagerne, ikke mindst 

af hensyn til barnet, der i disse sager er særligt udsat.  

Med den aftale om nedbringelse af ventetider i Familieretshuset, som et bredt flertal i 

Folketinget netop har indgået, er det bl.a. aftalt, at mulige tilpasninger, der kan have 

en langsigtet virkning, bl.a. muligheden for at ændre i opgavefordelingen mellem Fa-

milieretshuset og familieretten, skal drøftes med partierne. 
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