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Folketingets Social- og Ældreudvalg 

Folketingets Social- og Ældreudvalg har d. 27. oktober 2021 stillet følgende 

spørgsmål nr. 45 (alm. del) til social- og ældreministeren, som hermed 

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

Spørgsmål nr. 45: 

”Vil ministeren oplyse, hvor mange gange Familieretshuset har afvist eller 

suspenderet samvær i de såkaldte § 7-sager (røde sager)? Der henvises til, at 

ministeren under besvarelsen af samrådsspm. AG den 19. august 2021 

nævnte, at Familieretshuset havde oplyst, at de har afvist/suspenderet 

samværet i 3 ud af 105 § 6-sager (gule sager).” 

 

Svar: 

Jeg har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet bidrag fra 

Familieretshuset. 

 

Familieretshuset har på baggrund af en manuel gennemgang oplyst, at 

Familieretshuset i perioden 1. januar – 30. juni 2021 har truffet 95 afgørelser i § 

7-sager, hvor et samvær blev ophævet/suspenderet. 

 

I forbindelse med ovennævnte gennemgang er Familieretshuset blevet 

opmærksom på, at de oplysninger om ophævelse/suspension af samvær i § 6-

sager, som blev givet til brug for samrådet den 19. august 2021, beklageligvis 

bygger på en gennemgang af et mangelfuldt datagrundlag.  

 

Familieretshuset oplyste således til brug for samrådet, at en manuel 

gennemgang af en række § 6-sager viste, at der perioden 1. januar – 30. juni 

2021 var truffet tre afgørelser om ikke at fastsætte et samvær eller om at 

ophæve et allerede aftalt/fastsat samvær. 

 

En fornyet gennemgang af sagerne på baggrund af det korrekte datagrundlag 

viser imidlertid, at Familieretshuset rettelig besluttede at ophæve/suspendere 

samværet i 12 tilfælde i denne sagskategori i perioden.  

 

Familieretshuset beklager fejlen, som hermed korrigeres. 

 

 

Med venlig hilsen 

Astrid Krag 
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