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Folketingets Lovsekretariat 

Medlem af Folketinget Marlene Ambo-Rasmussen (V) har d. 11. november 2020 stillet 

følgende spørgsmål nr. S 301 til social- og indenrigsministeren, som hermed besvares. 

Spørgsmål nr. S 301: 

”Hvad er ministerens holdning til, at de nye restriktioner i Nordjylland kan presse 

skilsmisseforældre og -børn, der bor i hver sin kommune, som beskrevet i DR’s artikel 
den 6. november 2020: »Restriktioner presser nordjyske skilsmisseforældre: Thomas 

risikerer at undvære sin datter i 4 uger«?” 

Svar: 

Jeg er kun alt for godt klar over, at de restriktioner, der blev sat i værk i Nordjylland, 

kan presse familier, hvor forældrene ikke bor sammen. For et barn, der er vant til at se 

begge sine forældre, kan det være svært lige pludselig ikke se en af forældrene og at 

skulle holde kontakten på andre måder.  

Derfor var det da også vigtigt for mig, at vi meget hurtigt fik kommunikeret, at aftaler 

og afgørelser om samvær fortsat gælder – ligesom det var tilfældet ved nedlukningen 

af landet i foråret. Man kan sagtens forestille sig situationer, hvor det at gennemføre et 

samvær kan være et uopsætteligt hensyn til et barn.  

Men der vil givetvis også være mange familier, hvor man i den kortere periode, der 

trods alt er tale om, kan arrangere sig på andre måder og følge de henstillinger, der er 

givet for at få styr på smittespredningen i Nordjylland.  

Det er desværre sådan, at vi med restriktionerne påvirker hverdagen for mange, men 

vi gør det kun, fordi vi på baggrund af sundhedsmyndighedernes anbefaling vurderer, 

det er nødvendigt. I den forbindelse vil jeg også bemærke, at vi jo netop har lempet 

restriktionerne, sådan at borgerne nu kan bevæge sig mellem de syv kommuner. 
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