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Medlem af Folketinget Marlene Ambo-Rasmussen (V) har d. 5. oktober 2021 

stillet følgende spørgsmål nr. S 29 til social- og ældreministeren, som hermed 

besvares. 

Spørgsmål nr. S 29: 

”Er det ministerens holdning, at det er rimeligt at tage penge fra finanslovens § 

15.12.01 »Familieretshuset«, når der de seneste år har vist sig at være 

problemer med driften med den hidtidige finansiering?” 

Svar: 

Familieretshuset blev oprettet den 1. april 2019 som følge af ”Aftale om ét 

samlet familieretligt system”, der blev indgået af den daværende regering og 
alle Folketingets partier i marts 2018. Grundet implementeringsudfordringer er 

der efterfølgende tilført store midlertidige bevillinger med det formål at håndtere 

de initiale implementeringsvanskeligheder. 

 

Således blev der med Finansloven for 2020 afsat over 100 mio. kr. i 2020 til et 

generelt løft af Familieretshusets aktiviteter. Derudover er der med Finansloven 

for 2021 foretaget et markant løft af Familieretshusets økonomi i perioden 

2021-2024, i overensstemmelse med ”Aftale om nedbringelse af ventetider i 

Familieretshuset”. Midlerne har bl.a. til formål at sikre, at Familieretshuset kan 

bruge sine kræfter på at afvikle sagspuklen og nedbringe ventetiden for 

borgerne. Der er redegjort for bevillingstilførslen i tabel 1. 
 

Tabel 1 

Ekstraordinære bevillingsløft til Familieretshuset mhp. implementeringsunderstøttelse 

Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 

FL20 104,0 - - - - 

FL21 - 238,4 221,8 205,2 171,2 
 

Anm.: FL20-midler er opgjort i 2020-pl. FL21-midler er opgjort i 2021-pl. 

Kilde: Finansloven for 2020 og Finansloven for 2021 

 

Det fremadrettede bevillingsfald for Familieretshuset skyldes således ikke, at 

man ”tager penge” fra Familieretshuset. Det er derimod udtryk for, at de midler, 
man afsatte midlertidigt for at understøtte en god start for det nye system, er 

aftagende, i overensstemmelse med aftalerne bag.  

 

Med venlig hilsen 

Astrid Krag 
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