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Folketingets Social- og Indenrigsudvalg 

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg har d. 20. oktober 2020 stillet følgende 

spørgsmål nr. 16 (alm. del) til social- og indenrigsministeren, som hermed besvares. 

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

Spørgsmål nr. 16: 

”Vil ministeren redegøre for, hvor lang tid det tager for en sag at blive effektueret i 

Familieretshuset, når en forælder har fået medhold i retten til at være bopælsforælder, 

og den anden part ikke må have samvær med barnet eller børnene? Hvorfor er der 

krav om at møde op i Familieretshuset efter dommen? Vil ministeren redegøre for 

proceduren i disse typer sager?” 

Svar: 

Jeg forstår spørgsmålet sådan, at der spørges til de tilfælde, hvor familieretten har 

truffet afgørelse om, at barnet skal have bopæl hos den forælder, der hidtil har været 

samværsforælder, og den anden forælder ikke vil efterleve afgørelsen.  

Familierettens domme om barnets bopæl kan effektures to uger efter afgørelsen. Dette 

gælder dog ikke, hvis dommen er blevet anket, inden de to uger er gået, eller hvis ret-

ten træffer anden afgørelse om, hvornår dommen kan effektueres.                                                                              

Udleveres et barn ikke i overensstemmelse med den trufne afgørelse, kan den foræl-

der, som barnet skal have bopæl hos, rette henvendelse til familieretten med henblik 

på at få hjælp til at afgørelsen bliver efterlevet. Det er altså familieretten og ikke Fami-

lieretshuset, der tager stilling til, hvordan afgørelsen effektueres, og der er ikke krav 

om, at forældrene i den forbindelse skal møde i Familieretshuset.  

Reglerne om fuldbyrdelse er med den familieretlige reform ændret sådan, at det er 

tydeligt, at fuldbyrdelsen sker af hensyn til barnet, og at fuldbyrdelsen skal varetage 

barnets bedste. Systemet har løbende fået nye redskaber til at sikre, at barnet skånes 

for oplevelsen af at skulle udleveres til en forælder med magt, herunder at forældrene 

tilbydes udkørende børnesagkyndig rådgivning ved en børnesagkyndig fra Familie-

retshuset.  

  

Med venlig hilsen 
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