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Folketingets Social- og Indenrigsudvalg 
 

Folketingets Social- og Indenrigsudvalget har d. 8. december 2020 stillet følgende 

spørgsmål nr. 147 (alm. del) til social- og indenrigsministeren, som hermed besvares.  

Spørgsmål nr. 147: 

”Vil ministeren kommentere henvendelsen af 20. november 2020 fra Henrik V. Peter-

sen om familieretsområdet, jf. SOU alm. del – bilag 82?” 

Endeligt svar: 

I den henvendelse, som jeg er bedt om at kommentere, tilkendegives det, at der sker 

forskelsbehandling af forældre i det familieretlige system. 

Jeg finder det rigtigst ikke at kommentere på en konkret sag efter forældreansvarslo-

ven, men henviser til mine tidligere besvarelser af SOU alm. spørgsmål 148 og spørgs-

mål 478 (vedlagt). Af svarene fremgår bl.a., at forældreansvarsloven først og fremmest 

har fokus på barnets bedste, og at jeg ikke er enig i, at der sker forskelsbehandling af 

forældrene ved behandlingen af sager i Familieretshuset.  

I forhold til den del af henvendelsen, der vedrører domstolene og Advokatnævnet, har 

jeg indhentet bidrag fra justitsministeren, som har oplyst følgende: 

”Det er vigtigt, at den enkelte borger får en god og ordentlig behandling af 
retssystemet, herunder af landets advokater. 

 

Derfor gør det indtryk på mig, hvis en borger mener, at den pågældende 

ikke har modtaget en sådan behandling. Dette gælder ikke mindst i forhold 

til familieretssager, hvor de involverede parter ofte vil befinde sig i en van-

skelig og udsat situation. 

 

Jeg kan imidlertid ikke gribe ind i behandlingen af sager, der er afgjort af 

domstolene eller Advokatnævnet, ligesom jeg håber på spørgerens forstå-

else for, at jeg ikke vil gå ind i den konkrete sag, som spørgsmålet drejer sig 

om.” 
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Bilag: 

SOU alm. del – svar på spm. 148 

SOU alm. del – svar på spm. 478 
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