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1060 København K 

Telefon 72 28 24 00 

Folketingets Lovsekretariat 

Medlem af Folketinget Marlene Ambo Rasmussen (V) har d. 5. november 2020 stillet 

følgende spørgsmål nr. S 242 til social- og indenrigsministeren, som hermed besvares. 

Spørgsmål nr. S 242: 

”Mener ministeren, at Familieretshuset har været fleksibelt nok under covid-19 i for-

hold til de alvorlige sager, som gik helt i stå?” 

Svar: 

Social- og familieordførerne er løbende orienteret om de konsekvenser, COVID-19 har 

haft for Familieretshuset, der – som andre offentlige myndigheder – lukkede ned for 

afholdelse af fysiske møder i begyndelsen af marts i år.  

Familieretshusets sagsbehandling fortsatte efter den 12. marts 2020, selvom der i en 

periode ikke kunne afholdes fysiske møder. Familieretshuset har arbejdet fokuseret og 

fleksibelt med at tage hånd om familierne i de sager, hvor der blev aflyst møder. Alle 

disse familier har således fået et tilbud om telefonisk hjælp og rådgivning i forhold til 

deres aktuelle situation. Endvidere er alle aflyste møder genbookede, og alle de berørte 

familier er således tilbudt et erstatningsmøde.  

På grund af karakteren af nogle af de sager Familieretshuset behandler, hvor børnene 

er særligt udsatte, har Familieretshusets mødevirksomhed været med fra første gen-

åbningsfase i foråret. Dertil kommer, at der gennem hele perioden har været et skarpt 

fokus på særligt hastende sager. 

Som social- og familieordførerne også tidligere er orienteret om, så skal jeg afsluttende 

bemærke, at Familieretshuset trods nedlukningen i foråret fortsatte arbejdet med at få 

de mere end 100 nye medarbejdere, som skal være med til at nedbringe vente- og 

sagsbehandlingstiden i Familieretshuset, med ombord. 
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