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Om Foreningen Far 
 
Foreningen Far er en landsdækkende frivillig forening med ca. 40 års erfaring på 
familieområdet. Vi har i dag ca. 100.000 besøgende fra 300 danske byer og 50 lande, 
som søger vejledning på familieområdet.  
 
Foreningen Far rådgiver forældre, bedsteforældre, bonusforældre og pårørende af 
begge køn om positivt samarbejde, forældrejura og praksis på familieområdet. Vi 
byder altid gerne på en kop kaffe i vores åbne og gratis rådgivningscentre, som du 
finder på www.foreningenfar.dk.  
 
Foreningen Far støtter hele familien og alle familier, da vi oplever det giver bedre 
livskvalitet i familierne, bedre samarbejde og kommunikation, glade forældre og mere 
trygge børn, samfundsmæssige besparelser og mere motiverede medarbejdere på 
arbejdspladsen.  
 
Vi rådgiver om: 

 Faderskab 
 Barsel 
 Familiegrupper 
 Godt forældreskab 
 Positivt samarbejde 
 Forældremyndighed 
 Forældrejura 
 Bopæl og samvær  
 Offentlige myndigheder 
 Ligestilling 
 Klagemuligheder 

E-bogen ’Gode Råd’ er en guide til positivt samarbejde ved samlivets i dag naturlige 
ophør. Du finder i ’Gode Råd’ anbefalinger og praktiske informationer, men kom altid 
forbi et rådgivningscenter for den bedste og mest individuelle rådgivning.  
  

http://www.foreningenfar.dkn/
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10 gode råd ved samlivets ophør  

Flere og flere børn og forældre oplever samlivets i dag helt naturlige ophør og 
højsæsonen er ofte efter sommerferien eller jul. Her er 10 gode råd fra Foreningen 
Far.  

1) Mærk efter for det går stærkt fortiden - nogen vil sige for stærkt, men respekter at 
der skal to til samliv. 

2) Køb dig et par løbe sko og gå eller løb 30 min. om dagen, så hjernen kobler fra. 
Motion er vigtigt i alle stress perioder! 

3) Hold 100% fokus på børnene og lav en positiv liste med alle de gode ting mellem 
dig og dit barn (jeg elsker mit barn, barsel, fritidsinteresser, legekammerater, 
barndomshjem, familie, tilknytning, sjov hverdag).  

4) Hold kommunikationen nede med korte og venlige beskeder. Der skal med sms og 
e-mails i dag ikke meget til at helvede bryder løs - og det er aldrig bedst for børnene. 
Sig jeg oplever og jeg føler i stedet for hvad din partner har gjort forkert. Alle 
mennesker har ret til oplevelser og følelser. 

5) Respekter hinanden og forskelligheden, tænk over hvordan du selv ville have det 
og fortæl sandheden. Det er ofte løgnene som rammer hårdest og gør at den gode 
skilsmisse på 1 år - i stedet tager 18 år. Alle mister respekten for en person som lyver 
og du mister selvrespekten. 

6) Der er 3 ting i skal aftale: skilsmisse (hvis i er gift), børn og bodelingen. I forhold til 
skilsmisse gøres dette online i dag hos statsforvaltningen og der er som regel aldrig 
tale om ægtefællebidrag og særeje kompensation, så det kan klares hurtigt med ja til 
skilsmisse og nej til de to øvrige ting. Men lav nu ikke hurtige skilsmisser fredag, som I 
fortryder om mandagen. 

I forhold til børnene har alle der har boet sammen 10 måneder før barnets fødsel 
fælles forældremyndighed og i forhold til bopæl og samvær lav en kalender med en 
typisk uge for børnene. Hvad er børnene vant til i forhold til tilknytning til jer som 
forældre. Så har i ofte svaret på bopæl og hvilken samværsordning som er bedst. Det 
vigtigste for langt de fleste børn er at de mærker far og mors kærlighed, omsorg og 
tryghed på samme vis efter skilsmisse som før - og mærker at I er der altid og 
samarbejder positivt. Så viser de fleste målinger at børn i skilsmisse familierne har 
samme tryghedsfaktor som i kernefamilierne.  

I forhold til bodeling tager i personlige ejendele ud og deler de fælles ting. I får 
derudover en familieretsadvokat til at lave et stykke papir om bodelingen hvis der er 
hus og fælles økonomi involveret så alting sker korrekt. 
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7) Respekter det tager 1 år med praktiske og følelsesmæssige ting at komme videre 
for hele familien, men det behøver ikke at tage 18 år. I skal alle nok blive lykkelig igen! 
… hvis I behandler hinanden ordentligt og respekterer at forældreskabet er livsvarigt 
or jer alle, hvis der er børn involveret.  

8) Se livet som en rejse – den mest fantastiske, forunderlige og til tider mærkeligste - 
rejse af dem alle. Se Forest Gump (Life is like a box of chocolate. You never know 
what you get) eller for den sags skyld Frost med dit barn (Let it go!). De er nok ikke 
lavet helt for sjov! 

9) Mød andre mennesker og tal om tingene - det hjælper! Kig forbi Foreningen Fars 
gratis rådgivning for en snak og en kop kaffe. Vi har set og hørt det hele mange gange 
før. Vi kan give dig et godt råd, hjælpe dig med at fokusere på børnene og henvise dig 
til vejledninger, mandegrupper m.v. 

10) HUSK: Dine børn ved godt hvem far og mor er - og er ofte de klogeste i den slags 
situationer. Tal pænt til hinanden og vær hele tiden den større forælder. Hav 
kvalitetstid med fokus på dine børn og læg mobilen fra dig. Naturen er der altid. Sig 
jeg elsker jer til dine børn så meget som overhoved muligt, tal aldrig dårligt om den 
anden foran børnene og hvis du selv oplever det sig med smil på læben (voksne kan jo 
godt være lidt mærkelige til tider, men det er jo godt at I har to forældre der elsker jer 
overalt på jorden).  

Vær venlig, venlig, venlig og bestemt i din adfærd. 3 gange venlig og 1 gang bestemt. 
Du skal naturligvis ikke lade dig føre rundt i manegen, men omvendt en af jer skal jo 
være den større forælder og skabe en positiv spiral - børnene ved godt hvad der sker 
og ser det hele.  

Foreningen Far har frivillige rådgivere der står parat med en kop kaffe i 15 
landsdækkende rådgivningscentre foruden telefonrådgivning og Facebook grupper. 
Du er ALTID velkommen som far, mor, bedsteforælder eller pårørende - og du er langt 
fra den eneste.  
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Fokus på børnene 
 
Der er altid krise i familien op til et samlivsbrud, og børnene opfatter meget hurtigt, at 
der er noget galt. Når situationen går op for børnene, føler nogle, at deres verden 
bryder sammen. Men det er forældrene, der har ansvaret for samlivsbruddet, og det 
er derfor vigtigt, at de begge påtager sig dette ansvar ved at bidrage til, at alle familiens 
medlemmer oplever, at bruddet bliver så godt som muligt. 
 
I skal huske, at et samlivsbrud er de voksnes løsning på deres problemer. I må tage så 
meget hensyn til børnene som overhovedet muligt. 
 
Snak eventuelt med andre om problemerne, men hold ikke op med at snakke med 
hinanden, og pas på de skjulte aktører. Det kan være vanskeligt at tænke fornuftigt og 
bevare det store overblik, hvis vreden og de sårede følelser fylder for meget. De fleste 
er egnede til at lytte, men der kan være risiko for, at nære venner og 
familiemedlemmer snakker dig efter munden, hvilket kan medvirke til at skabe større 
kløfter mellem dig og din (eks)partner. I svære tilfælde kan det ende med, at I helt 
holder op med at tale sammen, og så er grunden lagt for alvorlige misforståelser. 
 
Vi mener, at det ved et samlivsbrud er forældrene der har pligter og ansvar, og børnene 
der har rettigheder. En af dine pligter, som voksen, er at huske på, at du selv på et 
tidspunkt har valgt at have et forhold til det menneske, som nu også er forælder til 
jeres barn. Det er derfor også din pligt at skelne mellem dine egne følelser af irritation, 
vrede, sorg eller skuffelse og barnets følelser og behov for Jer begge. 
 
Hvis du f.eks. er vred og mener, at dine følelser også er eller bør være barnets følelser, 
så bliver barnets situation endnu vanskeligere. Denne overførelse af følelser, som 
barnet ikke selv har, kan virke som et psykisk overgreb på barnet. Forældre, der har 
vanskeligt ved at skelne mellem egne og barnets følelser, risikerer at barnet senere 
tager afstand fra dem, når det går op for barnet, at forælderen forsøgte at give barnet 
et negativt billede af den anden forælder, som viste sig ikke at svare til barnets egen 
opfattelse. Barnet risikerer også senere i livet at mangle evnerne til at skabe sociale 
kontakter og kan f.eks. få svært ved selv at etablere en familie. 
 
Hvis du henvender dig til os, vil du opleve, at rådgiveren viser og ønsker respekt for den 
part, der ikke er til stede. Det kan godt være, at du vil føle det som om, at du skal 
forsvare nogle af dine meninger og holdninger til din tidligere partner. Men det er ikke, 
fordi vi ikke hører hvad du siger, men fordi vi ved, at der er mindst to sider af alle sager. 
Derfor afholder vi os fra at tage parti. Vores udgangspunkt er børnene. 
 
Det, der har størst indflydelse på, hvordan et barn påvirkes af et samlivsbrud, er 
forældrenes evne til at bevare forældreskabet, dvs. at barnet ikke mister en forælder, 
selv om forældrene ikke længere bor sammen. Det er ikke samlivsbruddet i sig selv, 
men måden hvorpå dette forløber, der er afgørende for, hvordan barnet klarer 
skærene. 
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De børn, der får dybe ar på sjælen efter et samlivsbrud, er oftest dem, hvis forældre er 
ude i intense indbyrdes konflikter, eller dem som mister kontakten eller kun får meget 
begrænset kontakt til den ene forælder. 
 
Det bedste man kan gøre, for at barnet kommer godt igennem et samlivsbrud, er at 
tage udgangspunkt i, at et barn har ret til både en mor og en far. 

Inddrag skolen eller daginstitutionen 
Lærerne og/eller pædagogerne har en vigtig rolle, når I skal skilles. Det er derfor vigtigt, 
at de på et tidligt tidspunkt får en fælles orientering om, hvad der er ved at ske i 
hjemmet. Undgå at appellere til deres mening om eventuelle konflikter. 

Fortæl børnene, hvad der sker 
Børn fornemmer og forstår mere, end vi voksne tror. I bør så tidligt som muligt give 
dem besked om, hvad der kommer til at ske i fremtiden. I skal ikke tro, at I beskytter 
dem ved ikke at fortælle dem noget, derved opnår I kun, at de kommer til at føle sig 
utrygge – dette gælder også for små børn. 
 
Det er vigtigt at forklare barnet om bruddet og at understrege, at det ikke er barnets 
skyld, at I vælger at gå hver til sit. 
 
Vær naturlige. Det er legalt at vise følelser. Men vis dem uden at barnet kommer til at 
føle, at det skal tage ansvar for, hvad I føler. 
 
Det er vigtigt at bruge et sprog og nogle sammenligninger, som barnet kender fra dets 
egen verden, f.eks.: ”mor og far kan ikke bo sammen, fordi vi ikke længere kan enes og 
ikke længere vil gå og skændes om alting”. 
 
Det kan være, at barnet reagerer meget kraftigt når det skal skifte fra den ene til den 
anden forælder. Her kan det nogle gange gøre situationen lidt lettere, hvis I begge 
(gerne sammen) snakker med barnet om: 
 

 at det nok skal komme til at gå bedre 

 at I godt kan forstå, hvis barnet er ked af det 

 at I begge gerne vil snakke, hvis barnet selv vil osv. 
 
Formålet med dette er at forsikre barnet om, at selv om det kan være svært her og nu, 
skal far og mor nok være der til at trøste og hjælpe. 
 
Det mest gavnlige for barnet er, at begge forældre påtager sig ansvaret for, at det er 
gået, som det er. Uanset hvor sort/hvidt I ser på hinanden efter bruddet, behøver 
børnene jo ikke gøre det samme. 
 
Alle de anstrengelser I gør for at bevare og værne om den kærlighed, som barnet føler 
for jer begge, vil komme jer til gode. 
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Bopæl og samvær 
De store spørgsmål handler oftest om, hvor børnene skal have adresse, og hvor meget 
de skal bo hos den anden forælder. 
 
Når børnene er store, vil det være fornuftigt at høre deres mening om, hvordan de helst 
ser fremtiden arrangeret. De fleste børn forventer at have to nærværende forældre, 
og samtidig ønsker de ikke at såre dem. Hvis børnene presses til at vælge mellem 
forældrene, kan det resultere i stor skyldfølelse over for den fravalgte forælder. Ofte 
vil børnene også vælge ud fra nogle andre kriterier, end hvad de voksne forventer. De 
kan f.eks. vælge den forælder, som de synes samlivs bruddet er mest synd for. Derfor 
er det vigtigt, at I som de voksne træffer de endelige beslutninger. 
 
Mange oplever at aftalerne om samvær med børnene først og fremmest handler om 
forældrenes rettigheder og muligheder for at planlægge og administrere den daglige 
tilværelse. Men set fra børnenes synsvinkel handler aftalerne om samvær om børnenes 
mulighed for at fastholde tilknytningen til begge forældre, selv om de ikke længere er 
sammen med dem hver dag. I bør derfor bakke op om jeres børns ret til omsorg fra 
begge forældre. Samtidig skal man som forælder til større børn huske på og respektere, 
at barnet har andre prioriteter. Venner, fester og idræt er vigtige elementer for de 
større børn, og enten må I som forældre sørge for, at disse ting kan tilgodeses, når 
barnet er hos Jer hver især, eller også må I være indstillet på af og til at give køb på 
tiden med børnene. 
 
Selvom samlivet ophører, fortsætter forældreskabet. Også en forælder uden del i 
forældremyndigheden har et medansvar for barnets opvækst. Derfor har man som 
forælder moralsk det samme ansvar, de samme pligter og rettigheder efter samlivets 
ophør, som man havde tidligere – uanset eventuelle juridiske afgørelser. Sørg for at 
komme til at bo tæt på hinanden. Vær af og til sammen som forældre for jeres børns 
skyld, f.eks. til fælles skole- og fritidsarrangementer eller lignende. For børnene er det 
ideelt. 

Overhold aftaler 
Ændrede aftaler, brudte løfter eller aflysninger i sidste øjeblik skaber utryghed for 
børnene og irritation hos den anden forælder. Husk derfor at melde ud i god tid. For jo 
mere anspændt forholdet er mellem forældrene, jo mere anspændt bliver børnene, 
eftersom de reagerer meget kraftigt på de skjulte signaler, som forældrene udsender. 
Og det stiller børnene i en uhensigtsmæssig situation, hvis de føler, at de er nødt til at 
tage parti for den ene forælder, selv om de ikke deler denne forælders mening om den 
anden. 
 
Det er vigtigt ikke at svigte barnet og at overholde de aftaler, som laves omkring 
samværet. Derved skabes tillid og barnet får den bedste mulighed for at vænne sig til 
den nye situation. Det er også vigtigt at være opmærksom på, at barnet får den bedste 
opvækst, når det har jævnlig og stabil kontakt til både mor og far og begge deres 
familier. 
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Relationer til andre familiemedlemmer 
Begge forældre har et ansvar for, at børnene kan bibeholde kontakten til den øvrige 
familie. For børnene er det ofte et smerte fuldt brud, hvis bedsteforældre eller andre 
familiemedlemmer forsvinder ud af børnenes liv som følge af samlivs bruddet. 
 

Hente- og bringesituationen 
Børn kan være utroligt gode til at ’læse’ voksne. Hvis I som forældre har store 
problemer med at mødes, kan I hente og bringe via institution, skole eller lignende. 
Derved undgår I at stille barnet i den meget ubehagelige situation, hvis I ’falder i’ og 
begynder at diskutere uenigheder, selv om I måske på forhånd havde lovet Jer selv og 
hinanden at undgå dette. 
 
Hvis I henter og bringer hos hinanden, vil det optimale for barnet være, at I også kan 
tale lidt sammen. Det er samtidig en god mulighed for at fortælle hinanden, hvad 
barnet har oplevet, at opmuntre barnet mens I begge er til stede osv. 
 
Hvis I ikke kan mødes uden at skændes, kan I inddrage familiemedlemmer eller venner, 
som barnet og begge forældre er trygge ved, så situationen bliver så lidt anspændt som 
muligt set med barnets øjne. 
 

Brug ikke børnene som fortrolige 
Ved et samlivsbrud kan børn og voksne blive så ’tætte’, at børnene ikke får mulighed 
for at være børn. De kan blive tildelt rollen som en voksen, der formodes at kunne 
forstå alt, på trods af, at de voksne måske ikke selv kan forstå, hvordan det er kommet 
så vidt. Børn kan godt forstå, at mor og far ikke har det godt sammen og er uvenner, 
men de skal ikke pålægges nogen rolle i dette. 
 

Hvis I ikke taler sammen 
Nogle forældre bliver så sure på hinanden, at de ikke taler sammen, selv når barnet er 
til stede. Men i disse situationer skal man være opmærksom på, at det sætter barnet i 
en højst ubehagelig situation, hvis det bruges som sendebud, og ofte tror barnet, at det 
har gjort noget forkert, hvis en af Jer bliver indelukket eller vred. 
 

Undgå at skændes, mens børnene hører det 
En samlivsbrud er en afgørelse mellem to forældre, og børnene skal ikke konfronteres 
med forældrenes skænderier, hvor der i vrede kan blive sagt uoverlagte 
ubehageligheder. Så prøv at bevare roen og overblikket på trods af jeres forskellige 
meninger. 
 

Tal ikke nedsættende om hinanden, og slet ikke mens børnene hører det 
Da det påvirker barnet kraftigt at høre på, at en forælder bliver omtalt negativt, er det 
vigtigt, så vidt muligt, kun at tale neutralt eller positivt om hinanden. 
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Jeres børn ser Jer som ’mine forældre’. Hvis de hører, at I taler nedsættende om 
hinanden, havner de nemt i en loyalitetskonflikt, hvor de kan miste deres egen 
dømmekraft. 
 
Børn ved, at de har noget af både far og mor i sig selv, så hvis du kritiserer den anden 
forælder, kritiserer du også barnet. 
 
Undgå: 
Etiketter (Jeg er…, du er…, de er…) 
Bebrejdelser (Det er din skyld…) 
Fornægtelser af eget ansvar (Jeg kunne ikke…, jeg burde…) 
Krav/trusler (Hvis ikke… så…) 
Domme/entydige størrelser (altid/aldrig, rigtig/forkert, god/dårlig…) 
 

Undgå at hævne via barnet 
Som voksen må man gøre sig klart, hvad der er egne behov, og hvad der er barnets 
behov. Hvis man føler sig krænket, kan det ske, at man vil hævne sig. Nogle bruger 
desværre barnet i kampen for at ’vinde’ over den anden. Det er dog vigtigt at holde sig 
fri af sådanne motiver, da I alle bliver tabere i det spil. 
 

Forskellige regler 
Børns omstillingsevne er betydeligt større end voksnes, og de lever derfor sædvanligvis 
uden problemer ’i to verdener’. 
 
Ofte er det tilfældet, at forældrene har forskellige holdninger til f.eks. spisevaner, 
pligter, sengetider m.m. Du er nødt til at acceptere, at der er forhold, der vedrører din 
tidligere samlever, som du ikke har kontrol over, hvor gerne du end ville, og hvor 
ufornuftig du end mener, at den anden bærer sig ad. 
 
Pres ikke børnene til at fortælle om forholdene hos den anden forælder. Men giv plads 
til at barnet frit kan tale om sine to hjem, uden at føle sig i forhør, og uden at været 
bekymret for, hvordan du vil reagere på det, barnet fortæller. 
 

Et kommunikationsredskab 
Nedenstående model kan være brugbar i kommunikationen med den anden forælder. 
Den kan være med til at skabe et reelt billede af fremtiden, ved at begge forældre 
forsøger at give deres bud på, hvordan barnet skal have det i forskellige scenarier. 
Spørgsmålet behøver ikke dreje sig om bopæl, men kan også give overblik over andre 
kontroverser. Det kan formuleres mere løst, som at begge forældre hver især skal tage 
stilling til 1) hvordan de synes problemet skal løses og 2) hvad de håber på, eller 
eventuelt kan indgå kompromis om, hvis problemet i stedet bliver løst på den anden 
forælders måde. 
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Mors svar:  
Hvis barnet skal bo hos mig, 
så synes jeg mht.: 
• Samvær med far? 
• Økonomi? 
• Transport? 
• Skole og fritid? 
• Kommunikation? 
• …osv. 
Hvis barnet skal bo hos far, 
så synes jeg mht.: 
• Samvær med mig? 
• Økonomi? 
• Transport? 
• Skole og fritid? 
• Kommunikation? 
• … osv. 
 
Fars svar: 
Hvis barnet skal bo hos mig, 
så synes jeg mht.: 
• Samvær med far? 
• Økonomi? 
• Transport? 
• Skole og fritid? 
• Kommunikation? 
• …osv. 
Hvis barnet skal bo hos mor, 
så synes jeg mht.: 
• Samvær med mig? 
• Økonomi? 
• Transport? 
• Skole og fritid? 
• Kommunikation? 
• … osv. 
 

Hjælp udefra 
Hvis det ikke umiddelbart er muligt at tale Jer til rette om tingene, eller hvis det ligefrem 
går i hårknude, kan I kontakte statsforvaltningen (www.statsforvaltningen.dk) for at 
høre nærmere om mulighederne for f.eks. konfliktmægling eller børnesagkyndig 
rådgivning. I er også velkomne til, at henvende Jer sammen til Foreningen Far til Støtte 
for Børn og Forældre. 
 
  

http://www.statsforvaltningen.dk/
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Separation og skilsmisse 
 

Hvad er forskellen på at blive separeret og skilt? 
Den vigtigste forskel på separation og skilsmisse er, at en frasepareret ægtefælle ikke 
kan indgå nyt ægteskab, mens en fraskilt ægtefælle umiddelbart efter skilsmissen kan 
gifte sig igen. En separation kan betegnes som en slags prøvetid, en 
betænkningsperiode, hvor de fraseparerede ægtefæller kan genoptage det hidtidige 
ægteskab og dets retsvirkninger blot ved at flytte sammen igen. Fraskilte ægtefæller, 
der fortryder skilsmissen bliver i stedet nødt til at gifte sig igen. Ved separation og 
skilsmisse indtræder en række retsvirkninger - den gensidige forsørgelsespligt ophører, 
ægtefællernes formuefællesskab ophører og ægtefællernes indbyrdes arveret 
bortfalder. 
 
Ægtefæller, der er enige om at opløse deres ægteskab, har ret til skilsmisse uden 
forudgående separation (umiddelbar skilsmisse). Det er derfor frivilligt for et ægtepar, 
om man ønsker en separation forud for en skilsmisse. Hvis kun den ene ægtefælle 
ønsker skilsmisse, skal ægtefællerne først igennem en separation på 6 måneder. Man 
har altid ret til at få separation, også selvom den anden ægtefælle ikke ønsker at blive 
separeret. 
 
Anmodning om separation og skilsmisse indsendes til statsforvaltningen. Der skal 
betales gebyr for behandling af sagen. 
 

Skilsmisse når ægtefællerne er enige 
Hvis ægtefæller er enige om skilsmisse og er enige om vilkårene herfor, kan 
statsforvaltningen bevillige umiddelbar skilsmisse uden forudgående separation. For at 
opnå bevillingen skal ægtefællerne være enige om, hvorvidt der efter skilsmissen skal 
påhvile den ene ægtefælle pligt til at yde bidrag til den andens underhold 
(ægtefællebidrag) og hvis ja, i hvor lang tid, og enige om hvem, der skal blive i 
lejligheden eller har ret til at overtage andelsretten, hvis ægtefællerne bor i en lejebolig 
eller andelsbolig. 
 
Der skal ved separation eller skilsmisse ikke tages stilling til spørgsmål vedrørende 
børnene, fx om forældremyndighed eller børnebidrag, men sådanne spørgsmål 
behandles dog ofte samtidig med en sag om separation eller skilsmisse. 
 

Ægtefællerne ikke enige om umiddelbar skilsmisse 
Hvis den ene ægtefælle modsætter sig en skilsmisse, har den anden ægtefælle altid ret 
til separation. Efter 6 måneders separation har ægtefællen desuden ret til skilsmisse. 
Skilsmissen indtræder ikke automatisk efter udløbet af 6-måneders separation og 
ægtefæller kan derfor være separerede i flere år. Hvis man efter 6-måneders 
separation ønsker skilsmisse skal man selv henvende sig til statsforvaltningen og 
anmode om skilsmisse. Det er et krav at ægtefællerne i separationsperioden ikke har 
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boet sammen – dog gives ægtefællerne i praksis 2-3 måneder til at ophæve samlivet 
og finde et nyt sted at bo. Bliver separerede ægtefæller inden udløbet af 6-måneders 
separation enige om at ville skilles, kan de henvende sig til statsforvaltningen og 
anmode om umiddelbar skilsmisse. 
 

Skilsmisse uden forudgående separation i nogle særlige tilfælde 
Selvom den ene ægtefælle modsætter sig skilsmisse uden forudgående separation, kan 
den anden ægtefælle kræve og få øjeblikkelig skilsmisse i en række særlige situationer. 
Hvor ægtefællerne på grund af uoverensstemmelser har levet adskilt i de sidste 2 år, 
hvor den anden ægtefælle har begået utroskab, hvor den anden ægtefælle har udøvet 
vold over for den førstnævnte ægtefælle eller børnene, hvor den anden ægtefælle har 
indgået nyt ægteskab (bigami), eller hvor den anden ægtefælle ulovligt har ført den 
førstenævnte ægtefælles barn ud af landet (børnebortførelse) er der adgang til 
umiddelbar skilsmisse uden forudgående separation. 
 

Vilkårsforhandling i statsforvaltningen 
Vilkårsforhandling er et møde hos statsforvaltningen hvor begge ægtefæller deltager. 
På mødet skal statsforvaltningen forsøge at opnå forligsmæssige løsninger, bl.a. 
gennem vejledning eller mægling. Formålet med vilkårsforhandlingen er at afklare, om 
der kan blive enighed om vilkårene (ægtefællebidrag og fortsættelse af lejemål i 
lejelejlighed) for separationen eller skilsmissen. 
 
Statsforvaltningen skal kun indkalde til vilkårsforhandling, når ægtefællerne er uenige 
om separation eller skilsmisse eller om vilkårene herfor, eller når en af ægtefællerne 
eller begge aktivt til vælger vilkårsforhandling. 
 
Ved tilvalg af vilkårsforhandling skal der betales gebyr og statsforvaltningen indkalder 
ikke ægtefællerne til vilkårsforhandling, før gebyret er betalt. 
 

Retssag ved domstolene 
Kan ægtefællerne ikke blive enige om vilkårene eller modsætter den ene ægtefælle sig 
separationen eller skilsmissen, har statsforvaltningen ikke kompetence til at afgøre 
tvisten. Sagen skal i stedet indbringes for domstolene og afgøres af en dommer.  
 
Retsmødet foregår i ægteskabssager for lukkede døre så privatlivets fred ikke krænkes. 
Begge ægtefæller og deres eventuelle advokater skal møde op i retten og retten kan 
afvise sagen, hvis den sagsøgende ægtefælle ikke møder op. Oftest vil ægtefællernes 
forklaringer udgøre tilstrækkelig information til at dommeren kan træffe en afgørelse i 
sagen, men i fx utroskabssager kan det være nødvendigt, at indkalde den person som 
ægtefællen har været utro med.  
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Der kan søges om fri proces, hvis man opfylder betingelserne herfor. Møder en 
ægtefælle op i retten uden advokat og finder retten det nødvendigt, at ægtefællen har 
en advokat, kan dommeren beskikke en advokat for ægtefællen.  
 
I sager om ægtefællebidrag kan retten beslutte om og hvor længe, der skal betales 
bidrag, men retten kan ikke fastsætte beløbets størrelse, der i stedet fastsættes 
efterfølgende af statsforvaltningen.  
 
Hvis man ikke er enig i dommen, kan man inden 8 uger anke til landsretten. Hvis man 
anker, inden der er gået 14 dage, vil den dom, byretten har afsagt, normalt ikke træde 
i kraft. Hvis man er utilfreds med dommen i landsretten, kan man i meget sjældne 
tilfælde få en særlig tilladelse til at gå til Højesteret.  
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Bodeling 
 

Når ugifte går fra hinanden 
Når ugifte samlevende vælger at gå fra hinanden, kan hver part som udgangspunkt 
beholde de ejendele, som vedkommende ejer. Der er ingen pligt til at dele sine værdier 
med den anden, således som det gælder for ægtefæller med fælles eje. Ofte kan den 
manglende deling opleves som unfair – måske man ikke har gået så højt op i, hvem der 
var registreret som ejer af ejendelene, og begge har måske været med til at bidrage til 
værdistigningerne på en ejendom, selvom det kun er den ene, der har været formelt 
registreret som ejer. Ofte kan det være ganske umuligt at opdele formuen efter, hvem 
aktiverne tilhører. I de tilfælde kan der være opstået et sameje, der eventuelt kan 
opløses ved skifterettens medvirken. For at skifteretten kan hjælpe, kræves det, at der 
er tale om et bo. Et bo defineres i denne forbindelse som en formuemasse bestående 
af flere rettigheder og forpligtelser knyttet til mere end en person. Hvis der ikke er tale 
om et bo, men derimod et sameje om et enkelt aktiv, fx en fast ejendom, kan 
skifteretten ikke hjælpe, men parten må i stedet anlægge sag ved civilretten om 
opløsning af samejet vedrørende ejendommen. Læs mere på www.domstol.dk - sådan 
gør du – familie – samlevende. 
 

Når ægtefæller går fra hinanden 
I Danmark er den almindelige formueordning mellem ægtefæller fælleseje 
(formuefællesskab). Egentlig er ”fælleseje” et misvisende udtryk, for ægtefællerne ejer 
ikke alt i fællesskab, mens de er gift. Juridisk set ejer hver ægtefælle hver især det, som 
de selv anskaffer, får som gave eller arver – præcis som da de var ugifte. 
 
Konsekvensen af fælleseje viser sig først ved ægteskabets opløsning, dvs. ved 
separation, skilsmisse eller død. I disse situationer har hver ægtefælle pligt til at dele 
deres respektive nettoformue med den anden. 
 
Når ægteskabet skal opløses skal formuen gøres op og deles. Ved bodelingen skal 
ægtefællernes formue gøres op hver for sig. Hver ægtefælles gæld gøres op og trækkes 
fra den pågældendes aktiver. 
 
Hvis nettoværdien af en ægtefælles bodel giver et positivt resulsat (mere formue end 
gæld), skal ægtefællen give halvdelen af den positive bodel til den anden ægtefælle. 
Har ægtefællen en negativ bodel (mere gæld end formue) skal gælden ikke deles 
mellem ægtefællerne. 
 
De genstande ægtefællerne hver især ejer, fx indbo, bolig og bil, kaldes aktiver og 
værdiansættes som udgangspunkt til handelsværdien. Hvad genstandene oprindeligt 
har kostet vil derfor sædvanligvis være uden betydning, da værdien opgøres efter hvad 
genstandene vil kunne indbringe ved et salg. 
 
 

http://www.domstol.dk/
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Hvis ægtefællerne er enige kan de selv opgøre og foretage en deling af fællesboet og 
delingen skal ikke godkendes af en myndighed. Det anbefales dog, at ægtefællerne 
laver en skriftlig aftale (bodelingsoverenskomst) om bodelingen, som underskrives af 
begge ægtefæller, så det senere kan bevises, at fællesboet er delt. 
 
Hvis ægtefællerne ikke kan blive enige om at dele boet, kan de hver især anmode 
skifteretten om hjælp til deling af fællesboet. Skifteretten vil herefter indkalde 
ægtefællerne til et møde og senest 7 dage før mødet skal de begge udfylde og indsende 
en oversigt over aktiver og passiver. På mødet vil skifteretten gennemgå aktiver og 
passiver og drøfte de ting ægtefællerne er uenige om. Skifteretten vil forsøge at hjælpe 
med at løse tvister, så der kan indgås et forlig om bodelingen, og sagen kan afsluttes 
på mødet. Kan der ikke opnås enighed om bodelingen, kan skifteretten henvise sagen 
til en bobehandler. Det sker dog kun, hvis én af ægtefællerne eller begge beder om 
det.  Se nærmere på www.domstol.dk under sådan gør du – familie – ægteskabssager. 
 

Gæld 
Det er en udbredt misforståelse, at ægtefællerne automatisk hæfter for hinandens 
gæld. Hver ægtefælle hæfter som udgangspunkt kun for egen gæld – uanset om 
gælden er opstået før eller under ægteskabet. Det er uden betydning om der er 
fælleseje eller særeje i ægteskabet. 
 
Hvis begge ægtefæller skriver under på fx et banklån hæfter begge naturligvis for 
gælden. I visse tilfælde hæfter samboende ægtefæller også for tilbagebetaling af 
hinandens skattegæld, der er opstået under ægteskabet. 
 
Hvis den ene ægtefælle har en negativ bodel (mere gæld end formue) bliver bodelen 
opgjort til 0 kroner og i sådanne tilfælde er det kun den anden ægtefælles eventuelle 
positive bodel, der skal deles. 
 

Retten til lejligheden 
Hvis ægtefællerne bor til leje – eller har købt en andelslejlighed – er de nødt til at finde 
ud af, hvem der skal flytte, og hvem der skal blive boende. Det er uden betydning, hvem 
af parterne der har skrevet under på lejekontrakten. Kun hvis det er en 
funktionærbolig, er det på forhånd afgjort, at det er funktionæren, der skal blive 
boende.  
 
Hvis ægtefællerne ikke kan blive enige, afgøres spørgsmålet af retten. Retten ser på, 
hvem der skal have børnene, hvem der har råd til at blive boende – eller bedst mulighed 
for at finde noget andet. I den forbindelse er det værd at huske på, at man har mulighed 
for at få boligsikring afhængig af indtægten. Det gælder dog ikke for andelslejligheder 
 

http://www.domstol.dk/
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Pensioner 
Opsparing til pension bliver ofte opfattet som familiens fælles opsparing til 
alderdommen. Juridisk set er pensionen imidlertid ikke fælles. Den tilhører kun den 
ægtefælle, i hvis navn opsparingen er foretaget. Derfor bliver de respektive 
pensionsopsparinger normalt ikke delt ved separation og skilsmisse – heller ikke, hvis 
der er fælleseje i ægteskabet. 
 
For de fleste ægtepar er der forskel på, hvor meget hver især sparer op til pensionen. 
Opsparingens størrelse afhænger bl.a. af erhverv, overenskomst, om man er 
selvstændig og om man arbejder på fuld eller deltid. 
 
Det er kun pensioner, der ud fra job og indkomstforhold kan betegnes som ”rimelige”, 
der ikke skal deles. Ved kortvarige ægteskaber, dvs. under 5 år, beholder hver 
ægtefælle dog som hovedregel sine pensioner – også de ”urimelige”.  
 
Selvom en pension må betegnes som ”rimelig” kan retten i øvrigt fastsætte en 
økonomisk kompensation til en ægtefælle, der fx har været ude af arbejdsmarkedet og 
derfor ikke har indbetalt til en pensionsordning. Også ved langvarige ægteskaber, dvs. 
over 15 år, kan der blive tale om at retten fastsætter en økonomisk kompensation. 
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En sags begyndelse og forløb 
Alle sager starter i statsforvaltningen. Når statsforvaltningen modtager en anmodning 
om at behandle en sag om forældremyndighed, bopæl eller samvær skal 
statsforvaltningen hurtigst muligt og helst inden 15 dage efter modtagelsen af 
henvendelsen indkalde forældrene til et vejledningsmøde, der så vidt muligt skal 
afholdes inden 35 dage efter at statsforvaltningen har modtaget henvendelsen. 
 
Statsforvaltningen kan afvise en anmodning om ændring af forældremyndighed, 
barnets bopæl, samvær eller anden kontakt, hvis forholdene ikke har ændret sig 
væsentligt. Dette kan fx ske hvis forældrene for kun få måneder siden har været i retten 
og fået fastlagt barnets bopæl. Afviser statsforvaltningen at igangsætte en sag om 
forældremyndighed eller barnets bopæl, kan ansøgeren anmode om, at retten tager 
stilling til om statsforvaltningens afvisning er korrekt eller om statsforvaltningen i 
stedet skal igangsætte sagen. 
 
Statsforvaltningen vil typisk indkalde til et vejledningsmøde, men eventuelt i stedet til 
en børnesagkyndig rådgivning eller konfliktmægling. Vejledningsmødet kan foretages 
tværfagligt med tilstedeværelse af både en jurist og en børnesagkyndig. Hvis der ikke 
opnås enighed på vejledningsmødet, har statsforvaltningen mulighed for at: 
 

 tilbyde børnesagkyndig rådgivning eller konfliktmægling 

 sagsbehandle med henblik på en afgørelse om samvær, herunder fx 
indhentelse af udtalelser fra barnets institution eller skole, inddragelse 
af barnet gennem en samtale med barnet eller iværksættelse af en 
børnesagkyndig undersøgelse 

 sende en sag om forældremyndighed eller bopæl til retten efter 
anmodning fra en af parterne 

 træffe en midlertidig afgørelse om samvær, bopæl eller 
forældremyndighed 

 
Uenighed om samvær behandles af statsforvaltningen og retten kan derfor ikke i 
forbindelse med en bopæls- og forældremyndighedssag fastsætte samværet. 
Statsforvaltningens afgørelser om samvær kan påklages til Ankestyrelsens 
Familieretsafdelingen. Samværsafgørelser som ikke efterleves kan indbringes for 
fogedretten, hvis afgørelser kan kæres til landsretten. 
 
Sager om forældremyndighed og bopæl starter i statsforvaltningen, men 
statsforvaltningen kan ikke træffe en endelig afgørelse herom. Kan der under et 
vejledningsmøde (og efter eventuelle efterfølgende møder, børnesagkyndig rådgivning 
og konfliktmægling) ikke opnås enighed, kan statsforvaltningen indbringe sagen om 
bopæl og forældremyndighed for byretten, hvis en af forældrene anmoder om dette. 
Byrettens dom kan ankes til landsretten. Retten har på samme måde som 
statsforvaltningen mulighed for fx at tilbyde retsmægling, indhente yderligere 
oplysninger og tage en samtale med barnet. Landsrettens dom kan i principielle (og kun 
yderst sjældent) via bevilling fra Procesbevillingsnævnet føres videre til Højesteret. 
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Bisidder 
Efter forvaltningslovens § 8 kan en borger på ethvert tidspunkt af sagens behandling 
lade sig repræsentere eller bistå af andre. Forældre har derfor på et vejledningsmøde i 
statsforvaltningen om samvær, forældremyndighed og barnets bopæl som 
udgangspunkt altid ret til at medtage en bisidder, fx en god ven, en kollega, en 
foreningsrepræsentant eller et familiemedlem. Kun i særlige tilfælde vil det efter en 
konkret afvejning kunne nægtes at medbringe en bisidder. Det er ikke modparten men 
statsforvaltningen der afgør om en part må medtage en bisidder. Hvis 
statsforvaltningen nægter, at du medtager en bisidder, så sørg for at få noteret i 
mødenotatet, at du ønsker at medbringe en bisidder, få noteret statsforvaltningens 
begrundelse for afvisningen og kontakt efterfølgende Foreningen Far. 
 

Konfliktmægling og børnesagkyndig rådgivning 
Hvis forældre har behov for hjælp til løsning af problemer om samvær, bopæl eller 
forældremyndighed, kan statsforvaltningen tilbyde børnesagkyndig rådgivning. 
Gennem en rådgivningssamtale hjælpes forældrene til selv at løse problemerne. 
Rådgivningen kan have forskelligt indhold alt efter, hvad de enkelte forældrepar har 
brug for, men for de fleste handler det om at få hjælp til overhovedet at få samarbejdet 
i gang. Forældrene og den børnesagkyndige kan fx drøfte hvad der er bedst for barnet 
og få talt om barnets reaktioner i forbindelse med samværet. Børnesagkyndig 
rådgivning kan gennemføres, selvom kun den ene forælder ønsker at deltage. 
 
Statsforvaltningen kan også tilbyde forældre konfliktmægling. Konfliktmægling er en 
metode til at hjælpe forældrene i en konflikt til gennem forhandling at finde en løsning, 
de begge kan acceptere. Konfliktmægling bygger på et princip om, at det er forældrene 
selv, der har nøglen til den bedste løsning på netop deres konflikt. Dette indebærer, at 
det er statsforvaltningens mægler (ofte deltager 2 mæglere) der styrer processen, 
mens forældrene selv har ansvaret for resultatet. Det er en betingelse for at få tilbudt 
konfliktmægling, at forældrene har vilje og evne til at arbejde på en fælles løsning. 
Konfliktmægling forudsætter, at begge forældre deltager. 
 
Mægleren er neutral og kommer derfor heller ikke med løsningsforslag eller 
bedømmelser. 
Konfliktmægling er altid frivillig for begge parter og kan afbrydes, hvis en af parterne 
ikke længere ønsker at fortsætte. Der afsættes sædvanligvis ca. 3 timer til 
konfliktmæglingen. 
Mægleren har ikke kendskab til den sag, som forældrene eventuelt har i 
statsforvaltningen og får forud for mæglingen kun oplysning om forældrenes navn, 
alder og bopæl, samt barnet eller børnenes navn og alder.  
 
Vær opmærksom på, at tilbud om børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling 
sætter en samværssag i bero. Hvis der ikke er kontakt med barnet, kan det derfor være 
en ide at takke nej til rådgivning og mægling, imens sagen behandles. En anden 
mulighed er at betinge en børnesagkyndig rådgivning eller en konfliktmægling af en 
midlertidig afgørelse om samvær. 
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Børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling er som udgangspunkt fortrolig og uden 
sammenhæng til en eventuel sagsbehandling. Selvom mæglerne har tavshedspligt og 
der er ”vandtætte skodder” mellem mæglingen og den øvrige sagsbehandling, kan 
forældre, der har deltaget i konfliktmægling og som under konfliktmæglingen har 
indgået en aftale, dog bede om, at aftalen gives videre til statsforvaltningens 
sagsbehandler. Deltager sagsbehandleren i den børnesagkyndige og meddeles der 
mundtligt under denne del af rådgivningen oplysninger vedrørende faktiske 
omstændigheder, der er af betydning for statsforvaltningens afgørelse, skal der gøres 
notat herom. Tilsvarende notatpligt gælder for rådgiveren, hvis forældrene eller barnet 
giver samtykke til, at oplysningerne indhentes eller videregives. 
 

Mødenotater og aftaler fremkommet i statsforvaltningen 
Man skal altid være meget bevidst om, hvad man skriver under på. Man skal tydeligt 
gøre opmærksom på, hvis der er noget i et notat man ikke kan genkende. Eller noget i 
en aftale man ikke kan tilslutte sig. Det er ligeledes i orden at bede om at få et notat/en 
aftale med hjem for at eftersende skriftlige kommentarer. 
 

Adfærd i forbindelse med møder 
Den personlige kemi mellem borger og sagsbehandler har meget stor betydning. Vær 
opmærksom på detaljer der gør, at man enten får folk med – eller imod – sig: 
 

 Meld altid afbud i god tid, hvis du ikke har mulighed for at deltage. 
Begrundelsen skal være meget god. 

 Forbered en kort huskeliste over de væsentligste emner du ønsker 
løsninger på, eller spørgsmål du ønsker svar på. 

 Vær der til tiden. 

 Vær ren og almindeligt, pænt klædt på. 

 Vær høflig og imødekommende. 

 Tal roligt og hav et åbent kropssprog. 

 Bed om råd, hjælp og vejledning – frem for at kræve. 

 Spørg i stedet for at konstatere. 

 Lyt til din eks og juristen og den børnesagkyndige. 

 Bliv på ”egen banehalvdel” (jeg-sprog fremfor du-sprog). 

 Fokuser på barnet (”vores barn”). 

 Fokuser fremad (på muligheder/løsninger) i stedet for bagud (på 
problemer/kritik). 

 Afbryd ikke. Hvis din eks afbryder, så sig stille og roligt: ”Jeg vil gerne 
have lov til at tale ud, lige som jeg lader dig tale ud”. Fortsætter 
han/hun med at afbryde, så bed juristen/den børnesagkyndige om at 
hjælpe jer med at lade hinanden tale ud. 

 Hvis din eks fremturer med ubegrundede anklager, så svar, når det 
bliver din tur, at du er ked af, at hun/han opfatter det på den måde, og 
at din oplevelse af situationen er helt anderledes. Spørg eventuelt ind 
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til hendes/hans kritik eller bekymring, fx til hvad der i hendes/hans øjne 
kan ændre/forbedre situationen. Hvis hendes/hans udsagn er 
decideret løgn (og ikke blot udslag af forskellige opfattelser), så spørg 
roligt til dokumentationen og/eller giv selv svar, som dokumenterer 
usandhederne. 

 Lad ikke juristen/den børnesagkyndige og eks’en belære om, at du føler 
dig klogere end dem. 

 Hvis der konkluderes på en måde, som du er uenig i, da giv udtryk for 
uenigheden på en rolig og nuanceret måde. Hvis det eksempelvis drejer 
sig om børns behov generelt, så fortæl fx, at det lyder interessant, men 
at du ikke synes, at det gør sig gældende for netop jeres barn, fordi… 
Spørg eventuelt om, hvor du kan læse mere om emnet og tilbyd at 
vende tilbage med din nærmere vurdering af spørgsmålet. 

 Gør ikke din sagsbehandlers dag endnu værre ved at anke og klage over 
småting. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

25 

Forældremyndighed og barnets bopæl 
Det juridiske grundlag og de praktiske retningslinjer for kapitlet findes primært i 
forældreansvarsloven og vejledning om forældremyndighed og barnets bopæl. 
 

Forældremyndighed 
 
Om der er fælles forældremyndighed afhænger blandt andet af hvornår barnet blev 
født og om forældrene er gift med hinanden. 
 
Er barnet født før 1. oktober 2007 og var forældrene gift med hinanden, da barnet blev 
født eller  
 

 har de indgået ægteskab med hinanden på et tidspunkt efter, barnet er 
blevet født eller 

 var de separerede, da barnet blev født, men flyttede sammen senere 
eller 

 har de underskrevet en fælles omsorgs- og ansvarserklæring, da barnet 
blev født eller 

 har de indsendt en aftale om fælles forældremyndighed til 
statsforvaltningen eller retten 

 
vil forældrene have fælles forældremyndighed.  
  
Er barnet født efter 1. oktober 2007 og var forældrene gift med hinanden ved barnets 
fødsel eller indgik de senere ægteskab eller 
 

 var de separeret ved barnets fødsel, og den separerede mand ifølge 
anerkendelse eller dom anses som barnets far eller 

 har de underskrevet en omsorgs- og ansvarserklæring eller 

 var de skilt på tidspunktet for barnets fødsel, men havde været gift med 
hinanden inden for de sidste 10 måneder før barnets fødsel eller 

 har de indsendt en blanket om aftale om fælles forældremyndighed til 
statsforvaltningen eller retten eller 

 har de haft fælles folkeregisteradresse inden for de sidste 10 måneder, 
før barnet blev født og faren anerkender faderskabet eller bliver ved en 
faderskabssag af retten dømt til at være far til barnet 

 
vil forældrene have fælles forældremyndighed. 
 
I andre tilfælde vil moren have forældremyndigheden alene. 
 
Har forældrene allerede fælles forældremyndighed fortsætter denne selvom 
forældrene bliver separeret, skilt eller ophæver samlivet. 
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Er forældrene enige om at overføre eneforældremyndighed fra den ene forælder til 
den anden eller enige om at ophæve eller genetablere fælles forældremyndighed skal 
dette anmeldes til statsforvaltningen på en særlig blanket, der kan hentes via 
www.statsforvaltning.dk. 
 
Kan forældre ikke blive enige om forældremyndigheden, barnets bopæl eller samværet 
kan forældrene begynde en sag i statsforvaltningen, der herefter vil indkalde 
forældrene til et vejledningsmøde. På mødet kan statsforvaltningen tilbyde forældrene 
børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling, i forsøget på at opnå enighed imellem 
forældrene. Ønsker forældrene ikke at deltage i børnesagkyndig rådgivning eller 
konfliktmægling eller giver statsforvaltningen slet ikke disse tilbud, fx fordi det i det 
konkrete tilfælde ikke skønnes at tjene noget formål, kan statsforvaltningen træffe en 
afgørelse om samværet, hvis forældrene på vejledningsmødet ikke bliver enige. Opnås 
der på mødet ikke enighed om forældremyndigheden eller bopælen kan forældrene på 
mødet eller senest 4 uger efter bede om at statsforvaltningen indbringer spørgsmålet 
om forældremyndigheden eller bopælen for byretten. 
 
Fælles forældremyndighed er udgangspunktet for statsforvaltningen og domstolene. 
Den fælles forældremyndighed kan kun ophæves, hvis der er holdepunkter for at 
antage, at forældrene ikke kan samarbejde om barnets forhold til barnets bedste. 
 
Domstolene kan i vurderingen bl.a. se på hvem barnet er mest knyttet til, hvem der er 
vant til at passe barnet, hvem der har mest tid, hvem der kan klare det praktiske 
arbejde med barnet og hvem der vil være bedst til at sørge for, at samværsordningen 
fungerer. 
 
Hvis forældrene har fælles forældremyndighed og den ene forælder dør, forbliver 
forældremyndigheden hos den anden forælder. Boede barnet ikke hos den 
efterlevende forælder ved dødsfaldet, er der dog mulighed for, at en anden end 
forælderen kan søge om at få forældremyndigheden.  Det er statsforvaltningen der 
bestemmer, hvem der fremover skal have forældremyndigheden, men den 
efterlevende forælder har dog altid fortrinsret til at få forældremyndigheden. Dør en 
forælder, der har forældremyndigheden alene, skal statsforvaltningen bestemme, 
hvem der skal have forældremyndigheden fremover. Også i disse tilfælde har den 
efterlevende forælder altid fortrinsret til at få forældremyndigheden. 
 

Beslutningsbeføjelser 
Har forældrene fælles forældremyndighed kræver væsentlige beslutninger enighed 
mellem forældrene. Forældrene skal derfor være enige om værgemål, væsentlig 
medicinsk behandling, skolevalg og videreuddannelse, skolefritidsordning, 
risikobetonede fritidsaktiviteter, flytning udenlands (herunder flytning til Grønland og 
Færøerne), navnevalg, religiøse forhold, ægteskab og barnets pas. Hvis en forælder 
ønsker at modsætte sig et skoleskift, kan det være klogt at man kontakter skolen og 
gør opmærksom på, at skolen kun må udmelde barnet, hvis der foreligger samtykke fra 
begge forældre. 

http://www.statsforvaltning.dk/


 

 

27 

Bopælsforælderen kan på egen hånd træffe beslutning om overordnede forhold 
vedrørende barnets daglige liv, fx direkte daglig omsorg, daginstitution, 
fritidsinteresser, flytning indenlands, skolepsykolog og børnesagkyndig rådgivning.  
 
Hver forælder kan på egen hånd træffe beslutninger af mere dagligdags karakter. Det 
betyder, at samværsforælderen fx kan træffe beslutning om hvilken mad der spises, 
hvilke sengetider der gælder og hvilke fritidsaktiviteter barnet deltager i, når barnet er 
på samvær. 
 
Forældre der ikke har del i forældremyndigheden har alligevel ret til at få en orientering 
om barnets forhold fra skoler, børneinstitutioner, gymnasier, handelsskoler, private og 
selvejende anbringelsessteder, social- og sundhedsvæsenet samt private sygehuse, 
privat praktiserende læger og tandlæger. Denne forælder har desuden ret til at få 
udleveret dokumenter om barnets forhold, hvis disse findes på skoler og i 
børneinstitutioner. Orienteringsretten medfører ikke adgang til at være medlem af 
skolebestyrelse, ikke ret til at besøge barnet under hospitalsindlæggelse og ikke adgang 
til skoleintraen. En forælder der ikke har del i forældremyndigheden har ikke adgang til 
at deltage i generelle arrangementer, fx julefest, i barnets skole eller institution, 
medmindre forældremyndighedsindehaveren tillader dette. 
 

Navnespørgsmål 
Det juridiske grundlag og de praktiske retningslinjer for dette afsnit findes i navneloven 
og vejledning om behandling af navnesager. 
 
Ved ansøgning om navngivning af eller navneændring for et barn kræves samtykke fra 
forældremyndighedsindehaveren eller, hvis der er fælles forældremyndighed, fra 
forældremyndighedsindehaverne. Samtykke gives ved at 
forældremyndighedsindehaveren/forældremyndighedsindehaverne underskriver 
ansøgningsskemaet. 
 
Hvis et barn bærer samme mellem- eller efternavn som en forælder, der ikke har del i 
forældremyndigheden over barnet, skal der, inden der træffes afgørelse om ændring 
af det pågældende navn, indhentes en erklæring fra den pågældende forælder. Det 
gælder også, hvis barnet bærer den pågældende forælders fornavn som mellem- eller 
efternavn. Høringspligten gælder dog ikke, hvis det skønnes at kunne være til væsentlig 
skade for barnet eller at ville medføre en uforholdsmæssig forsinkelse af sagen. 
Oplysninger om, at forholdet til den anden forælder er konfliktfyldt, eller at man ikke 
ønsker, at den anden af forældrene gøres bekendt med ansøgningen om navneændring 
er dog ikke legitime grunde til at undlade at indhente en erklæring. 
 
Har den forælder, der ikke har del i forældremyndigheden, aldrig eller kun i kort tid 
boet sammen med barnet, vil dette tale for at gennemføre navneændringen på trods 
af forælderens protest, medmindre der ved samvær har været en nær tilknytning 
mellem forælderen og barnet. Har forælderen derimod igennem længere tid boet 
sammen med barnet og eventuelt også haft del i forældremyndigheden, skal hensynet 
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til denne tillægges vægt. Det samme gælder, hvis der eksempelvis ved samvær har 
været en lignende nær kontakt mellem forælderen og barnet. 
 
Ændring af et barns navn kræver samtykke fra barnet, hvis det er fyldt 12 år. Er barnet 
under 12 år, skal der foreligge oplysning om dets holdning til den påtænkte 
navneændring, i det omfang barnets modenhed og sagens omstændigheder tilsiger 
det. Ved afgørelsen skal der i videst muligt omfang tages hensyn til barnets holdning til 
den påtænkte navneændring. 
 
Via www.personregistrering.dk og blanketten ”navneændring” kan der søges om 
ændring i barnets fornavn, mellemnavn og efternavn. Sagerne behandles af 
personregisterføreren. Har forælderen uden del i forældremyndigheden ikke 
underskrevet ansøgningen og fremgår det i øvrigt ikke af sagen at den pågældende 
samtykker, videresender personregisterføreren sagen til behandling i 
statsforvaltningen. Statsforvaltningens afgørelse kan påklages til Ankestyrelsen. Når 
statsforvaltningen tilsidesætter en protest mod en navneændring, vil en klage til 
Ankestyrelsen fra den forælder der ikke har del i forældremyndigheden, have 
opsættende virkning. Det betyder, at navneændringen ikke kan gennemføres så længe 
Ankestyrelsen behandler sagen. 
 

Bopæl 
Er forældrene enige om barnets bopæl, kan de altid selv indgå en aftale om bopælen 
uden at involvere statsforvaltningen eller retten. I modsætning til aftaler om 
forældremyndighed, skal aftaler om bopæl ikke anmeldes til statsforvaltningen eller 
retten for at være gyldig. Forældrene skal derfor også selv indberette en ændring af 
barnets adresse til folkeregisteret. 
 
Er forældrene ikke enige om bopælen, kan der anmodes om et vejledningsmøde i 
statsforvaltningen. Opnås der ikke enighed på mødet, kan forældrene på mødet eller 
senest 4 uger efter mødet, anmode statsforvaltningen om at indbringe sagen for 
retten. Retten skal på baggrund af en individuel og konkret skønsmæssig vurdering 
træffe afgørelsen om barnets bopæl ud fra, hvad der er bedst for barnet. I vurderingen 
kan retten fx se på barnets tilknytning til forældrene, forældrenes personlige 
egenskaber, barnets forventede reaktion på skole- og institutionsskift, barnets 
forventede reaktion på fraflytning fra kammerater, misbrugsproblemer hos 
forældrene, hvor meget barsel forældrene har taget og, ved større børn (omkring 7-
årsalderen), barnets egen holdning. 
 
Efter forældreansvarsloven skal begge forældre (uanset om der er fælles- eller 
eneforældremyndighed) underrette den anden forælder i tilfælde af egen eller barnets 
flytning senest 6 uger før flytningen. Reglen giver en forælder, der ønsker at modsætte 
sig barnets flytning mulighed for at begynde en sag i statsforvaltningen. Under sagen 
kan der eventuelt anmodes om en midlertidig afgørelse om bopælen, som vil gælde 
indtil retten træffer en endelig afgørelse om barnets bopæl. 
 

http://www.personregistrering.dk/


 

 

29 

Barnets bopæl og cpr-loven 
Det juridiske grundlag og de praktiske retningslinjer for dette afsnit findes i cpr-loven 
og vejledning om folkeregistrering. 
 
Kommunalbestyrelsen skal registrere et barn, hvis forældrene ikke har samme bopæl, 
med bopæl hos den af forældrene, som barnet opholder sig mest hos, uanset hvem af 
forældrene, der har forældremyndigheden. 
 
Bestemmelsen tager ikke sigte på den situation, hvor en optælling af overnatninger og 
dage viser, at barnet er noget mere hos den ene forælder end hos den anden, og hvor 
barnets faktiske ophold er en følge af tilfældigheder, fx fordi der er tale om en 
opbrudsfase i forbindelse med en samlivsophævelse eller en ferieperiode. I en sådan 
periode må barnets delvise fravær fra den hidtidige adresse betragtes som midlertidigt 
fravær, der således ikke på dette tidspunkt kan danne grundlag for registrering af en 
flytning. Først når der er opnået en egentlig aftale om barnets opholdssted, eller når 
barnet gennem en vis længere periode fast har opholdt sig mest hos den ene part, eller 
det er tilstrækkeligt sandsynliggjort, at barnet vil få sit hovedophold her i en vis længere 
periode, kan der træffes afgørelse om, at der er sket flytning. 
 
Opholder barnet sig lige længe ad gangen hos hver af forældrene, og har den ene 
forælder forældremyndigheden alene over barnet, skal kommunalbestyrelsen 
registrere barnet hos den af forældrene, som har forældremyndigheden, medmindre 
forældrene ved deres underskrift erklærer sig enige om, at barnet skal registreres hos 
den anden. Har forældrene fælles forældremyndighed, skal kommunalbestyrelsen 
registrere barnet hos den af forældrene, som forældrene ved deres underskrift 
erklærer sig enige om. 
 
Opholder barnet sig lige længe ad gangen hos hver af forældrene, som på trods af 
fælles forældremyndighed ikke er enige om registreringen, skal barnet registreres med 
bopæl hos den af forældrene, der af myndighederne er udpeget som bopælsforælder. 
Er der ikke udpeget en bopælsforælder forbliver barnet registreret på den adresse, 
barnet havde, før uenigheden opstod, hvis denne adresse er en af de angivne adresser. 
 
Kommunen skal, inden registreringen af en flytning af et barn, der hidtil har haft fælles 
bopæl med begge forældre, give en ikke medflyttende forælder mulighed for at udtale 
sig, hvis vedkommende ikke er (med)underskriver af flytteanmeldelsen. Tilsvarende 
gælder inden registreringen af en flytning af et barn, som hidtil har haft fælles bopæl 
med den ene af forældrene, hvis denne forælder ikke flytter med og heller ikke er 
(med)underskriver af flytteanmeldelsen. 
 
Høringsreglen gælder, uanset hvem der har forældremyndigheden over barnet, dvs. 
også i en situation, hvor den der anmelder flytning for et barn, har 
forældremyndigheden alene. Formålet med bestemmelsen er ikke, at et barns adresse 
kun kan flyttes, hvis begge forældre er enige. Bestemmelsen er således ikke en 
bestemmelse om samtykke, men alene en høringsregel. Hvis kommunen i forbindelse 
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med høringen bliver opmærksom på, at en forælder ikke vil acceptere en anmeldt 
fraflytning af et barn, kan kommunen således ikke uden videre afvise den anmeldte 
flytning, men skal undersøge sagen for at få klarlagt, om der reelt er sket en flytning. 
 

En retssag 
En sag om forældremyndighed og/eller barnets bopæl begynder altid i 
statsforvaltningen. Hvis statsforvaltningen ikke kan forlige sagen, sendes den til 
byretten, hvis en af forældrene anmoder om det inden 4 uger efter at 
statsforvaltningen har meddelt at have afsluttet sagen. 
 
Har forældrene fælles forældremyndighed og er de uenige om forældremyndigheden, 
skal begge forældre samtykke til at barnet forlader landet. Samtykkekravet gælder, hvis 
en sag om forældremyndighed eller om barnets bopæl er indbragt for retten, eller der 
er taget initiativ hertil, fx ved at en anmodning om ændring af forældremyndigheden 
eller om barnets bopæl er indgivet til statsforvaltningen.  Et manglende samtykke 
medfører, at der foreligger en børnebortførelse. Er der blot uenighed om fx en 
ferierejse til udlandet og ikke uenighed om, hvem der skal have forældremyndigheden 
i fremtiden, gælder samtykkekravet ikke. Forældre med fælles forældremyndighed kan 
i den situation begge rejse til udlandet med barnet uden den anden forælders 
samtykke.  
 
I retten bør man have en advokat, se kapitlet i dette hæfte om advokater. 
 
Det er et af forældreansvarslovens grundlæggende principper, at forældrene – uanset 
at de ikke lever sammen længere – skal tage ansvar for barnet. Det er desuden lovens 
klare udgangspunkt, at fællesskabet omkring barnet fortsætter i tilfælde af en 
samlivsophævelse og at den fælles forældremyndighed fortsætter, når forældrene 
skilles eller ophæver samlivet. Medmindre der foreligger virkelig gode grunde til ikke 
at gøre det, anbefaler Foreningen Far derfor, at man altid går efter fælles 
forældremyndighed.  
 
Efter at statsforvaltningen har sendt sagen til retten, vil der typisk gå 1-3 måneder (men 
nogle gange længere tid) før sagen kommer for retten. Under retsmødet udspørger 
begge advokater forældrene. Til mødet er der ofte afsat ca. 1½ time. Hvis retten ikke 
bestemmer, at der skal gennemføres en børnesagkyndig undersøgelse eller samtale, vil 
der ofte kun blive afholdt et retsmøde, hvorefter der vil falde dom. 
 
I byretten er der en dommer, i landsretten er der 3 dommere. Dommen meddeles 
sædvanligvis til advokaten, ofte 1-2 uger efter retsmødet. 
 
Domstolene kan pr. 1. oktober 2012 ikke længere fastsætte samvær, men 
statsforvaltningen kan under sagen fastsætte midlertidigt samvær og efter sagens 
afslutning i retten permanent samvær. 
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Ved afgørelsen af hvor barnet skal have bopæl, kan retten fx lægge vægt på barnets 
nuværende situation og på hvordan barnet forventes at ville reagere på skole- og 
institutionsskift m.v.  
 
Skal retten tage stilling til om der skal etableres fælles forældremyndighed, skal retten 
træffe afgørelse ud fra hvad der vil være det bedste for barnet.. Der skal ved 
vurderingen tages hensyn til, at barnet har ret til 2 forældre. Retten skal desuden 
inddrage ”barnets perspektiv”, fx gennem en børnesagkyndig undersøgelse eller 
samtale. Den børnesagkyndige bør lægge vægt på: 
 

 barnets følelsesmæssige, sociale, færdighedsmæssige og sproglige 
udviklingsniveau med henblik på en vurdering af specifikke 
udviklingsbehov, herunder behov for stimuli 

 forældrenes eventuelt forskellige muligheder for at forstå og tilgodese 
specifikke udviklingsbehov hos barnet, herunder behov for stimuli 

 forældrenes konkretiserede vurdering af egne og den anden forælders 
muligheder for at imødekomme barnets fremadrettede omsorgs- og 
udviklingsbehov 

 forældrenes indstilling til samarbejde med den anden forælder og 
myndigheder før, under og efter sagen er blevet afgjort 

 samspilsformer og indbyrdes relationer mellem forældrene og barnet 
og forældrenes eventuelle nye partnere 

 forældrenes daglige omsorgsopgaver med henblik på belysning af 
væsentlige forskelle 

 forældrenes uddannelses- og erhvervstilknytning med henblik på 
arbejdssituationens betydning for forældrerollens udførelse i praksis 

 det sociale netværk med henblik på tilstedeværelsen af kompetente 
sekundære omsorgspersoner 

 forældrenes forhold i relation til at kunne opretholde en stabil og 
acceptabel livsførelse til barnets bedste 

 
En dom fra byretten kan ankes til landsretten. Læg mærke til, at den almindelige 
ankefrist er 8 uger, men at en anke, der indgives senest 2 uger efter domsafsigelsen, 
har opsættende virkning, hvilket betyder, at den hidtidige bopæl og 
forældremyndighed opretholdes indtil landsretten afsiger dom. 
 

Advokat 
Vi anbefaler altid at have en advokat i retssager. Advokat i samværssager i 
statsforvaltningen er kun sjældent nødvendigt – en undtagelse kan dog være sager med 
anklager af særlig grov karakter. 
 
Vi anbefaler som udgangspunkt ikke bestemte advokater. Forklaringen er, at den 
advokat som er god for den ene forælder ikke nødvendigvis er det god den anden 
forælder. Alle advokater har både tabt og vundet sager – for både mødre og fædre. 
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Desuden ved vi ikke om en given advokat vil være i stand til at vinde den pågældende 
sag. 
 
Det væsentlige er, at man lader sig repræsentere af en advokat, der beskæftiger sig 
med familieret. Vi anbefaler derfor, at man benytter fx www.advokatnøglen.dk eller 
www.danskefamilieadvokater.dk hvor man kan finde familieretsadvokater. På 
www.advokatnøglen.dk kan der søges efter fagområde og geografisk område. Vi 
opfordrer til, at man vælger en advokat, der er opført under familie- og personret. 
 
Vi anbefaler, at du kontakter mere end en enkelt advokat før valget træffes. Man skal i 
den forbindelse være opmærksom på, at ”aggressive” advokater kan ødelægge meget 
samarbejde efter sagen, men nogle gange kan være nødvendige, hvis der enten ikke er 
noget samarbejde at redde eller hvis de sociale myndigheder er inde i billedet. 
Sædvanligvis vil vi dog anbefale at benytte samarbejdsorienterede advokater. 
 
Uanset hvilken advokat man vælger, skal man huske, at advokater er dyre og ikke 
beregnet til hyggesnak eller terapi. Vi anbefaler, at du nedskriver de væsentligste 
elementer i sagen kort og klart. Lav fx en kronologisk oversigt over situationens forløb 
og korte argumenter vedrørende begge forældres forældreevne og 
samarbejdsindstilling. 
 

Fri proces og beskikket advokat ved retten 
Fri proces er et udtryk for, at staten yder økonomisk bistand med henblik på at sikre 
den enkelte borgers adgang til domstolene. Formålet er at give personer med mindre 
gode økonomiske forhold mulighed for at føre retssag på linje med personer med bedre 
økonomiske forhold. Der kan ikke gives fri proces til personer, der har en 
retshjælpsforsikring eller en anden forsikring, der dækker omkostningerne ved sagen. 
Man skal derfor inden der søges om fri proces kontakte sit forsikringsselskab for at høre 
om man er dækket af sin forsikring i den pågældende sag. 
 
Fri proces betyder, at statskassen betaler retsafgiften og salæret til din advokat. Taber 
du din sag betaler statskassen også omkostningerne til modpartens advokat. Salæret 
fastsættes af retten og den beskikkede advokat må ikke kræve yderligere betaling af 
den part, der har fri proces. Det er retten, der beskikker advokaten, men retten vil som 
regel efterkomme et ønske om beskikkelse af en bestemt advokat til at føre sagen. 
 
I sager omfattet af retsplejelovens § 327 er det retten, der behandler ansøgninger om 
fri proces. Det drejer sig fx om sager i 1. instans om ægteskab, forældremyndighed og 
barnets bopæl. Hvis du ønsker at få forældremyndigheden over et barn, som 
modparten ifølge aftale eller dom har forældremyndigheden over, skal du dog søge om 
fri proces hos Civilstyrelsen. 
 
En ansøgning om fri proces sendes til Civilstyrelsen eller den byret, som 
statsforvaltningen har sendt sagen til. På www.domstol.dk kan du under ”sådan gør 
du” finde ansøgningsblanket til både Civilstyrelsen og byretten. Blanketten henviser til 

http://www.advokatnøglen.dk/
http://www.danskefamilieadvokater.dk/
http://www.advokatnøglen.dk/
http://www.domstol.dk/
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en vejledning som du nøje bør læse, da den bl.a. oplyser, hvilke økonomiske 
oplysninger du skal give og hvilke bilag, som skal medsendes. Ansøgningen skal indgives 
i så god tid, at Civilstyrelsen eller retten kan nå at træffe afgørelse i sagen, inden 
retssagen afsluttes ved retten ved domsforhandles eller forliges. Du kan læse nærmere 
om fri proces på www.domstol.dk og www.civilstyrelsen.dk eller du kan spørge din 
advokat. 
 
En betingelse for at få fri proces er, at ansøgeren opfylder visse økonomiske betingelser 
og at ansøgeren skønnes at have en rimelig grund til at føre proces. Ansøgerens indtægt 
må ikke overstige et bestemt beløb. Beløbet reguleres en gang om året og beregnes på 
baggrund af den personlige indkomst og kapitalindkomsten med tillæg af 
aktieindkomst og CFC-indkomst. Ved beregningen af indkomsten benyttes personens 
årsopgørelse for det forrige år. Ved en ansøgning i 2013 benyttes altså årsopgørelsen 
fra 2011. Afviger indtægtsforholdende på ansøgningstidspunktet væsentligt fra de 
tidligere indtægtsforhold, kan de aktuelle indtægtsforhold lægges til grund ved 
beregningen.  

 
For at opnå fri proces i 2013 må en enlig ansøgers indtægtsgrundlag ikke overstige kr. 
294.000. Lever ansøgeren i et samlivsforhold, må parrets samlede indtægtsgrundlag 
ikke overstige kr. 374.000 kr. Beløbsgrænserne forhøjes med 51.000 kr. for hvert barn, 
herunder stedbørn og plejebørn, under 18 år, som enten bor hos ansøgeren eller i 
overvejende grad forsørges af denne. Hvis ansøger betaler børnebidrag som der 
fratrækkes på selvangivelsen, bevirker dette ikke at indtægtsgrænsen forhøjes. 

 
Fri proces omfatter også behandlingen af sagen i 2. eller 3. instans, hvis sagen er 
indbragt for højere ret af modparten, og den part, der har fri proces, helt eller delvis 
har fået medhold i den foregående instans. 
 
Civilstyrelsen kan, når særlige grunde taler derfor, give fri proces, selvom de 
almindelige betingelser ikke er opfyldt. Dette kan særligt komme på tale i sager som er 
af principiel karakter, i sager af almindelig offentlig interesse og i sager som har 
væsentlig betydning for ansøgerens sociale eller erhvervsmæssige situation. 

 
Du kan klage over Civilstyrelsens afslag på fri proces til Procesbevillingsnævnet. Klagen 
sendes til Procesbevillingsnævnet inden 4 uger efter, at du har fået meddelelse om 
afslaget. Hvis du modtager et afslag fra retten på en ansøgning om fri proces kan du 
også klage over afgørelsen. Klagen skal indsendes til den ret, der har truffet afgørelsen 
og retten vil herefter videresende klagen til den højere ret, der skal behandle klagen. 
 
 
 
 
 
 

http://www.domstol.dk/
http://www.civilstyrelsen.dk/
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Samvær 
Det juridiske grundlag og de praktiske retningslinjer for kapitlet findes primært i 
forældreansvarsloven og vejledning om samvær. 
 

Fastsættelse af samvær 
Det er den forælder, der ikke har barnets bopæl, som kan søge om fastsættelse af 
samvær. Dog kan en bopælsforælder tage initiativ til et møde om fastsættelse af 
samvær. Et barn, der er fyldt 10, kan selv anmode statsforvaltningen om at indkalde 
forældrene til et møde i statsforvaltningen. I særlige tilfælde, fx hvor den ene forælder 
er død, kan statsforvaltningen fastsætte samvær med andre personer, som barnet er 
knyttet til. 
 

Sagsbehandlingstid 
Statsforvaltningen skal ved modtagelse af et ønske om samvær hurtigst muligt og helst 
inden 15 dage indkalde forældrene til et vejledningsmøde, der så vidt muligt skal 
afholdes inden 35 dage efter modtagelsen af henvendelsen. På vejledningsmødet kan 
forældrene indgå en aftale om samværet. Opnås der på mødet ikke enighed, kan 
statsforvaltningen efterfølgende træffe en afgørelse om samværet. En 
sagsbehandlingstid på 2-4 måneder er ikke usædvanligt, men der kan evt. fastsættes 
midlertidigt samvær under sagens behandling. 
 

Retsstillingen under sagens behandling 
Hvis der er fælles forældremyndighed og bopælen ikke er fastlagt, vil der være en slags 
retsløs tilstand, hvor samvær er afhængigt af, hvad I som forældre kan blive enige om. 
Der er ingen mulighed for at få hjælp til at få barnet udleveret, men det er heller ikke 
forbudt bare at tage barnet, under forudsætning af at den anden 
forældermyndighedsindehaver ikke er til stede til at modsætte sig. Principielt ville man 
også kunne opnå at få adressen på den måde, da barnet skal registreres, hvor det 
opholder sig mest. Det er dog et skråplan af dimensioner – både at ”nappe” barnet og 
at tilbageholde det. Et argument til at få statsforvaltningen til hurtigst muligt at 
fastsætte midlertidigt samvær er, at henvise til, at noget sådant kunne blive 
konsekvensen, hvis der ikke bliver truffet en hurtig afgørelse. Risikoen er dog, at 
statsforvaltningen fastsætter bopælen og ikke (kun) samværet. 
 
Hvis der ikke er fælles forældremyndighed, er der ingen ret til samvær, medmindre der 
er fastsat samvær, og samvær er dermed afhængig af bopælsforælderens velvilje. Det 
samme gælder hvis bopælen er fastlagt, men ikke samværet. 
 
En aftale eller afgørelse er som udgangspunkt gældende indtil der udfærdiges en ny 
aftale eller afgørelse. Når aftalen/afgørelsen er på plads, er der ikke ret til andet eller 
mere samvær. Det er derfor meget vigtigt at være opmærksom på at få det hele med i 
aftalen. Har man del i forældremyndigheden gælder det dog, at man også har ret til at 
deltage i sociale sammenhænge på barnets skole og i barnets institution, fx julefest. 
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Forældrene kan til enhver tid selv ændre en samværsaftale. Kan forældrene ikke blive 
enige om en ændring, kan man anmode statsforvaltningen om at ændre samværet. 
Statsforvaltningen kan afvise en anmodning om ændring, hvis det vurderes at 
forholdene ikke har ændret sig væsentligt. 
 

Resolution eller aftale 
En samværsaftale kan være fastsat af statsforvaltningen i en resolution. Forældrene 
kan også selv indgå en skriftlig aftale, der vil kunne være gyldig i samme omfang som 
en afgørelse truffet af statsforvaltningen. Forældrene vil fx kunne gå til fogedretten 
med den private aftale, hvis der opstår uenighed om samværet. For at fogedretten kan 
behandle sagen er det dog et krav, at det i aftalen udtrykkeligt er bestemt, at aftalen 
skal kunne tjene som grundlag for tvangsfuldbyrdelse. Det betyder, at forældrene i 
aftalen skal skrive, at ”denne aftale kan tjene som grundlag for tvangsfuldbyrdelse i 
fogedretten i henhold til retsplejelovens § 478, stk. 1, nr. 3”. Har forældrene benyttet 
statsforvaltningens aftaleblanket om samvær som grundlag for deres aftale, er 
henvisningen til retsplejelovens § 478, stk. 1, nr. 3 fortrykt på blanketten. Mundtlige 
aftaler og privat indgåede skriftlige aftaler uden henvisning til retsplejelovens § 478, 
stk. 1, nr. 3, vil ikke kunne behandles af fogedretten. 
 
Statsforvaltningen har udarbejdet en blanket, der kan anvendes, når forældrene indgår 
en privat aftale om samværet. Blanketten kan hentes via www.statsforvaltning.dk. 
Udfyld blanketten i 2 eksemplarer, der underskrives af begge forældre og opbevar hver 
især et eksemplar af aftalen. 
 

Midlertidig afgørelse 
Forældreansvarsloven giver adgang til at træffe midlertidige afgørelser om samvær. 
Formålet er hurtigt at kunne afbryde samvær eller hurtigt at kunne sikre kontakten 
under en sags behandling. Bestemmelsen giver adgang til at træffe en midlertidig 
afgørelse uden om de almindelige regler for sagsbehandling, fx efter en indberetning 
fra en kommune, efter et enkelt møde i statsforvaltningen eller på grundlag af et brev 
efterfulgt af en kort telefonhøring. Vi oplever desværre, at statsforvaltningen er ret 
tilbageholdende med at fastsætte midlertidigt samvær også selvom der kun er svage 
argumenter mod samværet og også selvom der ikke er nogen kontakt overhovedet. 
Der er en stærk tendens til først at ville undersøge tingene nærmere/høre børnene, 
hvis de er ”store nok”. 
 

Samværsmængde 
Der er ikke noget der hedder ”normalt omfang af samvær”, da samvær altid skal 
fastsættes ud fra hvad der i det enkelte tilfælde er bedst for barnet. Der er dog stor 
individuel forskel på både de enkelte børnesagkyndiges anbefalinger og de enkelte 
sagsbehandleres afgørelser. Samværet kan fastsættes fra fx nogle ganske få timer om 
ugen til 7 ud af 14 dage. Er der tale om ganske små børn under 4-5 måneder fastslår 
statsforvaltningens retningslinjer, at der kan fastsættes hyppige, men måske kortvarige 

http://www.statsforvaltning.dk/
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samvær. Forældreansvarsloven har generelt forbedret mulighederne for samvær i 
forhold til tidligere lovgivning. Mange forældre vælger i dag en deleordning, hvor 
barnet opholder sig lige længe hos begge forældre. Hvis der er uenighed imellem 
forældrene om samværet kan statsforvaltningen afholde en samtale med barnet (fra 
omkring 7-årsalderen) for at høre barnets egen mening. 
 

Anden kontakt 
Statsforvaltningen kan i helt specielle situationer træffe afgørelse om anden kontakt 
end fysisk samvær, fx i form af brevveksling, telefonsamtaler og e-mails. Er 
samværsforælderen fx udstationeret i udlandet, vil der kunne fastsættes kontakt efter 
denne bestemmelse. 
 

Andre samværsvilkår 
Statsforvaltningen har mulighed for at fastsætte restriktioner for samværet, hvilket dog 
sjældent ses. Er der mistanke om stof- eller alkoholmisbrug, kan der fx fastsættes vilkår 
om, at der inden samværet skal afgives en urinprøve eller at der skal tages antabus. Er 
der risiko for at barnet vil bringe barnet ud af landet (bortførsel) kan der fx fastsættes 
vilkår om, at samværsforælderen skal deponere sit pas hos statsforvaltningen inden 
samværet.  
 
Transport 
Forældrene har – både praktisk og økonomisk – et fælles ansvar for at hente og bringe 
barnet i forbindelse med samvær. Forældrene kan fx vælge at samværsforælderen 
afhenter barnet ved samværets begyndelse, og bopælsforælderen sørger for 
afhentning af barnet i forbindelse med afslutning af samværet og at hver forælder selv 
afholder udgifterne i forbindelse hermed. Statsforvaltningen kan som udgangspunkt 
ikke længere træffe afgørelse om hverken den praktiske eller økonomiske del af 
transporten. Kun i restriktive tilfælde, fx hvor helt geografiske eller transportmæssige 
forhold gør sig gældende, kan statsforvaltningen fravige udgangspunktet om det fælles 
ansvar. 
 
Efter § 83 i lov om aktiv socialpolitik kan kommunen yde hjælp til udgifter ved udøvelse 
af ret til samvær med egne børn under 18 år som ikke bor hos ansøgeren. Kommunen 
kan også yde hjælp til dækning af udgifter til en bopælsforælders transport i 
forbindelse med samvær. Betingelsen for at få denne hjælp er, at man ikke selv har 
økonomisk mulighed for at betale transportudgifterne. 
 

Rejser til udlandet 
Ved fælles forældremyndighed kan begge forældre foretage rejser til udlandet uden 
samtykke fra den anden forælder. Ethvert tiltag som bringer spørgsmålet om 
forældremyndighed i spil bevirker dog, at den anden forælder eller statsforvaltningen 
skal give samtykke til udlandsrejsen. 
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Uden del i forældremyndigheden vil samværet alene kunne finde sted i Danmark og i 
de øvrige nordiske lande. Rejser til det øvrige udland kræver samtykke fra 
forældremyndighedsindehaveren eller statsforvaltningen. Der kan opstå et problem, 
hvis samværsforælderen har fået fastsat ret til samvær i udlandet, men ikke kan få 
udleveret barnets pas. I et sådant tilfælde vil passet kunne kræves udleveret ved en 
umiddelbar fogedforretning. Politiet i lufthavnen vil desuden kunne udstede et nødpas 
i akutte tilfælde. 
 
Bemærk at det principielt ikke er nødvendigt med pas for at rejse til Schengen-lande, 
men der kan stadigvæk kræves forevisning af gyldig legitimation, efter at man er rejst 
ind i et Schengen-land. Det betyder, at statsborgere i et Schengen-land skal kunne 
bevise deres statsborgerskab, hvilket i forhold til danske statsborgere indebærer 
forevisning af pas. 
 

Anbefalinger 
Ved lidt komplicerede sager, hvor alle sagens dokumenter ikke foreligger, kan det være 
en god ide at søge om aktindsigt. 
 
Du skal være opmærksom på, at børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling sætter 
sagsbehandlingen i bero og udskyder afgørelsen i en sag. Hvis det vurderes nødvendigt, 
kan du fx meddele statsforvaltningen, at du meget gerne deltager i børnesagkyndig 
rådgivning eller konfliktmægling, men at du, af hensyn til barnet, ønsker sagen afgjort 
midlertidigt, indtil børnesagkyndig rådgivning eller konfliktmægling er gennemført og 
en endelig afgørelse kan træffes. 
 
Det kan anbefales at anmode om mest muligt samvær, dvs. en deleordning (7-7, 14-14 
eller andet) og halvdelen af al ferie. Det forudsætter naturligvis, at du mener, at det 
anmodede er til barnets bedste. Der må aldrig anmodes om samvær, som ikke, eller 
måske ikke kan gennemføres. Barnet skal vide, hvad det kan regne med. De 
væsentligste argumenter for mest muligt samvær er barnets udtrykkelige ønske, 
barnets stærke tilknytning til dig og din familie, vigtige oplevelser sammen, fx 
fritidsinteresser, ansvarsområder, fx lektielæsning m.m. som vil brydes uden den 
hyppige kontakt og tilknytning til barndomshjem og nærmiljø fra før 
samlivsophævelsen. 
 
I forhold til små børn kan der argumenteres med det lille barns behov for hyppig 
kontakt og risici ved for lang tids adskillelse fra en nær voksen. Omfattende samvær 
med mindre børn, kan i øvrigt fastsættes i kortere perioder, fx 4-4 eller 4-2. Vær 
fremsynet, det kan være en god ide at indtænke en optrapningsordning. Ordningen kan 
fx give en form for samvær den første måned, så et øget samvær de næste 2-3 
måneder, så et øget samvær det næste halve år, så et øget samvær for det næste år, 
evt. inkl. ferier osv. Mellem samværsforøgelserne kan der eventuelt bedes om et møde 
i statsforvaltningen med henblik på at evaluere ordningen, indtil en endelig ordning om 
hverdags- og feriesamvær er på plads. 
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Aftaler om samvær bør indeholde præcise oplysninger om samværets begyndelse og 
slutning (lige/ulige uge, fra ugedag til ugedag, klokkeslæt for start og slut). Det gælder 
også for jul, nytår, sommerferie, efterårsferie, vinterferie, påskeferie, eventuelt andre 
mindre ferier, eventuelle helligdage for folk med anden etnisk herkomst, eventuelle 
aftaler om forældres og børns fødselsdage. Den ene forælder kan fx vælge sommerferie 
først i ulige år, den anden i lige år. De valgte sommerferieuger kan fx sendes skriftligt 
til den anden forælder og evt. til statsforvaltningen til orientering inden fx 1. marts, 
hvorefter den anden forælder vælger sin ferie. En evt. overskridelse af datoen kan fx 
aftales at medføre, at retten til at vælge sommerferie først, herefter overgår til den 
anden forælder. 
 
Nogen synes, det er rart at have et samvær fordelt over 2 uger, fx weekenden i den ene 
uge og en hverdag i den modsatte uge. På den måde går der ikke så langt tid imellem 
samværene. Andre foretrækker at have dagene samlet, hvilket fx kan være en fordel i 
forhold til at nå at ”falde til ro” sammen. Overvej selv mulighederne, herunder hvilke 
dage der er ideelle skiftedage. I deleordninger kan det være rart enten at starte eller 
slutte samværet med en weekend, således at skiftet er enten fredag eller mandag. 
 
Børn synes sædvanligvis, at det er dejligt når mor og far kan ses. Derfor kan det være 
en god ide at skifte i hjemmene. Hvis stemningen er anstrengt, er det imidlertid en 
dårlig ide. Hvis skiftedagene ligger på hverdage, er institution eller skole et oplagt sted 
at skifte og begge forældre sikres samtidig fortsat nær kontakt til pædagoger og lærere. 
Hvis skiftet er i weekenden eller i ferier, er det en mulighed at skifte hos fælles 
bekendte eller på offentlige steder. Husk i den forbindelse, at en dårlig stemning altid 
rammer barnet mest af alle og at I derfor begge har et ansvar for at gøre et skift så godt 
som muligt. 
 

Ændring af samvær 
Begge forældre kan til enhver tid søge om at få samværet ændret. Statsforvaltningen 
kan dog afvise en anmodning om ændring, hvis forholdene ikke har ændret sig 
væsentligt. Statsforvaltningen skal når der træffes afgørelse tage udgangspunkt i hvad 
der må antages at være bedst for barnet. Statsforvaltningen kan som hovedregel ikke 
tage stilling til enkeltstående ønsker om ændring i samværet, fx hvor der ønskes en 
ekstra samværsdag på grund af farmors fødselsdag. Kan forældrene ikke blive enige om 
sådanne ændringer, skal forældrene følge den aftale, der er fastlagt for samværet og 
det vil derfor være den forælder, som har barnet på den dag hvor fx farmor har 
fødselsdag, der afgør, om barnet må deltage i fødselsdagen. 
 

Klage 
Der kan klages til Ankestyrelsens Familieretsafdelingen over en afgørelse truffet af 
statsforvaltningen. Klagen skal dog indsendes til statsforvaltningen, der selv 
videresender klagen. Domstolene kan ikke behandle spørgsmål om samvær. 
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Eksempel på midlertidig samværsaftale mellem forældrene: 
 
Forældrene: 
Navn og adresse                                  Navn og adresse 
Cpr.nr.:                                                  Cpr.nr: 
 
Børnene: 
Navn og adresse                                 Navn og adresse 
Cpr.nr.:                                                  Cpr.nr.: 
 
Aftale 
Vi aftaler, at børnene er hos hver af forældrene 7 dage ad gangen og vi deler ferierne 
ligeligt. Børnene hentes som udgangspunkt i deres institution/skole. I ferier eller ved 
sygdom hentes børnene af den forælder som skal have barnet på samvær hos den 
anden forælder kl. 15. 
 
Hverdagssamvær 
XX henter børnene fredag i lige uger, YY henter børnene fredag i ulige uger. 
 
Feriesamvær 
Børnene er hos YY i vinterferien 20xx (uge ..) til efterfølgende mandag. 
Børnene er hos XX i påskeferien 20xx (uge ..) til efterfølgende tirsdag. 
Børnene er hos YY i bededagsferien 20xx (uge ..) fra torsdagen inden. 
Børnene er hos YY i Kristi Himmelfartsferien 20xx (uge ..) fra onsdagen inden. 
Børnene er hos XX i Pinseferien 20xx (uge ..) til efterfølgende tirsdag. 
Børnene er hos XX i efterårsferien 20xx (uge ..) til efterfølgende mandag. 
 
Sommerferiesamvær 
Børnene er hos XX i sommerferien 20xx fra … til … 
Børnene er hos YY i sommerferien 20xx fra … til … 
 
Jule- og nytårssamvær 
Børnene er hos YY over julen 20xx fra sidste skoledag til den 27. december kl. 15. 
Børnene er derefter hos XX over nytåret til første skoledag. 
 
Andet 
Vi deles om indtægter for og udgifter til børnene.Aftalen er gældende til anden 
skriftlig aftale indgås frivilligt eller ved myndighed. 
 
Denne aftale kan tjene som grundlag for tvangsfuldbyrdelse i fogedretten i henhold til 
retsplejelovens § 478, stk. 1, nr. 3. 
 
Dato og underskrift 
Dato:                                                               Dato: 
Faderens underskrift:                                   Moderens underskrift: 
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Partshøring og aktindsigt 
 

Partshøring 
Reglerne om partshøring findes i forvaltningsloven, der i § 19, stk. 1 bestemmer: ”Kan 
en part i en sag ikke antages at være bekendt med, at myndigheden er i besiddelse af 
bestemte oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, må der ikke 
træffes afgørelse, før myndigheden har gjort parten bekendt med oplysningerne og 
givet denne lejlighed til at fremkomme med en udtalelse. Det gælder dog kun, hvis 
oplysningerne er til ugunst for den pågældende part og er af væsentlig betydning for 
sagens afgørelse. Myndigheden kan fastsætte en frist for afgivelsen af den nævnte 
udtalelse.” 
Forvaltningslovens § 19, stk. 1 gælder dog ikke hvis det fx efter oplysningernes karakter 
og sagens beskaffenhed må anses for ubetænkeligt at træffe afgørelse i sagen på det 
foreliggende grundlag. 

Aktindsigt 
Reglerne om aktindsigt findes i forvaltningslovens, der i § 9 bestemmer: ”Den, der er 
part i en sag, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed, 
kan forlange at blive gjort bekendt med sagens dokumenter. Begæringen skal angive 
den sag, hvis dokumenter, den pågældende ønsker at blive gjort bekendt med”. 
 
Det kan være vanskeligt at overskue en sag, man ikke har alle sagsakter i. Det er derfor 
altid en god idé at sætte alle papirer i et ringbind i kronologisk orden. Får du en 
fornemmelse af, at nogle papirer mangler, kan det være en god ide at søge aktindsigt. 
 
Ved anmodning om aktindsigt til statsforvaltningen kan man bruge følgende skabelon: 
 
”Vedr. j.nr: xxx. 
Jeg skal som part venligst bede om aktindsigt i j.nr: xxx. 
 
Man kan eventuelt i anmodningen præcisere hvilke dokumenter, der ønskes udleveret, 
fx mødenotater, hvis man ikke er interesseret i at få alle papirer i sagen udleveret. 
 
Anmod eventuelt om at få oplyst, hos hvilke andre myndigheder sagen på nuværende 
tidspunkt har været behandlet, samt hvilke sagsnumre sagen der er blevet behandlet 
under. 
 
Bemærk, at beslutningen om og i hvilken form en begæring om aktindsigt skal 
imødekommes, træffes af den myndighed, der i øvrigt har afgørelsen af den 
pågældende sag. Myndigheden afgør snarest, om en begæring kan imødekommes. Er 
begæringen ikke imødekommet eller afslået inden 10 dage efter, at begæringen er 
modtaget af myndigheden, skal denne underrette parten om grunden hertil samt om, 
hvornår afgørelsen kan forventes at foreligge. Afgørelser om aktindsigtsspørgsmål kan 
påklages særskilt til den myndighed, som er klageinstans i forhold til afgørelsen af den 
sag, begæringen om aktindsigt vedrører.  
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Fogedretten 
Det juridiske grundlag for kapitlet findes i retsplejeloven. 

Bopælsforælderens tilbageholdelse af barnet 
Når statsforvaltningen (eller domstolene i ældre afgørelser) har fastsat samvær, kan 
man anmode fogedretten om hjælp, når barnet ikke udleveres til samvær. Det samme 
gælder, når forældrene på et møde i statsforvaltningen har indgået en aftale om 
samvær.  
 
Har forældrene (uden indblanding fra statsforvaltningen) selv indgået en skriftlig aftale 
om samvær på et stykke hvidt papir vil fogedretten også kunne hjælpe med at 
gennemføre samværet. For at fogedretten kan behandle sagen er det dog i disse 
tilfælde et krav, at det i aftalen udtrykkeligt er bestemt, at aftalen skal kunne tjene som 
grundlag for tvangsfuldbyrdelse. Det betyder, at forældrene i aftalen skal skrive, at 
”denne aftale kan tjene som grundlag for tvangsfuldbyrdelse i fogedretten i henhold til 
retsplejelovens § 478, stk. 1, nr. 3”. Har forældrene benyttet statsforvaltningens 
aftaleblanket om samvær som grundlag for deres aftale, er henvisningen til 
retsplejelovens § 478, stk. 1, nr. 3 fortrykt i blanketten. Fogedretten kan ikke behandle 
tvister, der bygger på mundtlige aftaler. 
 
Selvom bopælsforælderen har oplyst, at barnet ikke vil blive udleveret til samvær, bør 
samværsforælderen møde op i rette tid, på aftalt/fastsat sted ved samværets 
begyndelse, men gå igen, hvis/når det viser sig, at barnet ikke vil blive udleveret. Sørg 
for evt. at få kontaktinfo på uvildig person, der kan bekræfte, at samværsforælderen er 
mødt op og barnet ikke er blevet udleveret. Orientér fx politi eller statsforvaltning om 
at man er mødt op forgæves. Gem e-mails og sms`er, der dokumenterer 
bopælsforælderens aflysning af samværet. 
 
På www.domstol.dk (under selvbetjening, blanketter, andre blanketter, anmodning om 
udlevering af barn) findes en blanket, der kan udfyldes og indsendes til fogedretten, 
når barnet ikke udleveres til samvær. Indsend blanketten til den fogedret, hvor barnet 
befinder sig og vedlæg kopi af den aftale eller afgørelse, der fastsætter samværet.  
 
Hvis fogedretten mener, at der foreligger en aftale eller afgørelse, der kan 
tvangsfuldbyrdes, vil fogedretten indkalde forældrene til et møde. Ofte vil en advarsel 
fra fogedretten være nok til at bopælsforælderen fremover udleverer barnet til 
samvær. 
 
Fogedretten kan ændre samværets omfang, tid og sted og fogedretten kan evt. 
udsætte sagen, hvis dommeren mener, at der fx bør indhentes en børnesagkyndig 
erklæring inden der træffes afgørelse om sagens videre forløb. Fogedretten kan også – 
hvis barnet har opnået en vis alder og modenhed – tage en samtale med barnet. 
 
Nægter bopælsforælderen at følge fogedrettens opfordring til at udlevere barnet, kan 
fogedretten pålægge bopælsforælderen tvangsbøder indtil barnet udleveres.  

http://www.domstol.dk/
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Fogedretten har også mulighed for at afhente barnet med hjælp fra politiet. Hvis 
fogedretten beslutter, at barnet skal afhentes ved brug af umiddelbar magt, skal der 
deltage en børnesagkyndig og en repræsentant fra kommunen til at varetage barnets 
interesser, medmindre der foreligger ganske særlige omstændigheder. Har barnet nået 
en vis alder og modenhed, skal fogedretten – medmindre det er til skade for barnet - 
inden der træffes afgørelse, tage en samtale med barnet. Hvis der afholdes en samtale 
med barnet, skal der deltage en børnesagkyndig eller en repræsentant fra kommunen. 
Forældrene er ikke til stede under samtalen, men skal efter samtalen gøres bekendt 
med hovedindholdet af samtalen. Større børns ønsker vil typisk blive respekteret. 
Fogeden vil derfor sædvanligvis ikke afhente et større barn, der kraftigt modsætter sig 
afhentningen. 
 
Fogedretten kan fastsætte erstatningssamvær for et samvær, der ikke har fundet sted 
under sagen. Efter pkt. 11 i vejledning om samvær er det helt klare udgangspunkt, at 
der i sager, hvor bopælsforælderen uden påviselig grund hindrer barnets kontakt til 
samværsforælderen, bør fastsættes erstatningssamvær, også når der er tale om 
enkeltstående aflysninger. Dette kan fx være tilfældet, når bopælsforælderen uden 
held har forsøgt at bytte samværsweekend og herefter – trods manglende accept fra 
samværsforælderen – holder barnet hjemme på samværsdagen. 
 

Samværsforælderens tilbageholdelse af barnet 
Udgangspunktet i samværssager er, at barnet skal tilbage til bopælsforælderen efter 
samvær, medmindre barnets sjælelige eller legemlige sundhed derved udsættes for 
alvorlig fare.  
 
Det vil sædvanligvis være muligt for en bopælsforælder at få bragt barnet hjem ved en 
umiddelbar fogedforretning, hvor fogedretten med hjælp fra politiet afhenter barnet. 
Når fogedretten beslutter, at barnet skal afhentes ved brug af umiddelbar magt, skal 
der deltage en børnesagkyndig og en repræsentant fra kommunen til at varetage 
barnets interesser, medmindre der foreligger ganske særlige omstændigheder.  
 
Har barnet nået en vis alder og modenhed, skal fogedretten – medmindre det er til 
skade for barnet - inden der træffes afgørelse, tage en samtale med barnet. Større 
børns ønsker vil typisk blive respekteret. Fogeden vil derfor sædvanligvis ikke afhente 
et større barn, der kraftigt modsætter sig afhentningen. 
 

Klage over fogedrettens afgørelse 
Hvis du er utilfreds med fogedrettens afgørelse, kan du klage til landsretten. 
  
Advokat 
I de mildere tilfælde vil en advokat som regel ikke være nødvendig i fogedretten, men 
vær opmærksom på, at det er muligt at opnå fri proces, hvis man opfylder 
betingelserne herfor. 



 

 

43 

Børnebidrag og ægtefællebidrag  
 
Det juridiske grundlag og de praktiske retningslinjer for kapitlet findes i lov om 
børnsforsørgelse og vejledning om børne- og ægtefællebidrag. 
 

Forsørgelse af børn 
Efter § 13 i lov om børns forsørgelse har forældre pligt til at forsørge deres børn. 
Forældrene kan stort set frit aftale, hvordan dette skal ske og der findes mange 
forskellige måder at opfylde forsørgelsespligten på.  
Nogle forældre aftaler fx, at de hver især forsørger barnet, når barnet er hos den 
pågældende forælder, kombineret med at faste indtægter (fx børne- og ungeydelsen) 
og større udgifter (fx daginstitution, overtøj, cykel, mobiltelefon, kontingenter til 
fritidsklubber og sport) deles imellem forældrene. 
 
Andre forældre vælger fx, at indgå en aftale om, at den forælder, som barnet bor hos 
skal have et børnebidrag fra den anden forælder. Det er herefter bopælsforælderen, 
der har ansvaret for at forsørge barnet, mens samværsforælderen alene har pligt til at 
afholde udgifter i forbindelse med samværet, fx mad og bleer. 
 
Frivillige aftaler kan være en fordel for mange forældre, fordi forældrene kan 
skræddersy aftalen så den netop passer til deres situation. Forældre skal dog være 
opmærksomme på, at frivillige aftaler hvor bidragsbeløbet ligger højere end det 
bidragsbeløb, som statsforvaltningen ville have fastsat efter gældende sats, ikke uden 
videre kan nedsættes i takt med at der indgås nye forhold, der kommer flere børn til 
eller de økonomiske forhold ændrer sig eller lignende. Kun hvis ”aftalen skønnes 
åbenbart ubillig, hvis forholdene væsentligt har forandret sig eller hvis aftalen strider 
mod barnets tarv” vil statsforvaltningen ændre den frivillige aftale. Da 
statsforvaltningens praksis viser, at det er yderst svært at få ændret en aftale, der er 
indgået frivilligt imellem forældrene uden om statsforvaltningen, er det meget vigtigt, 
at det tydeligt præciseres i aftalen, hvilke forhold og kriterier, som kan føre til at den 
frivillige aftale bortfalder. 
 

Børnebidrag 
Da forældrene begge er forpligtede til at forsørge deres børn, kan statsforvaltningen - 
hvis forældrene ikke selv har aftalt en bidragsordning - beslutte, at den af forældrene, 
som ikke bor på barnets adresse, skal betale børnebidrag til den, som barnet bor hos. 
Pligten består også selvom barnet er anbragt udenfor hjemmet – så betales der i stedet 
til anbringelsesstedet. 
 
Ansøgninger vedrørende børnebidrag indsendes som udgangspunkt til den 
statsforvaltning, hvor bidragsbetaleren bor. Ansøgningen kan udfyldes på den 
ansøgningsblanket. der kan hentes via www.statsforvaltning.dk.  
 

http://www.statsforvaltning.dk/
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Når statsforvaltningen behandler sager om børnebidrag kan du blive bedt om at afgive 
økonomiske oplysninger og statsforvaltningen kan desuden indhente oplysninger om 
parternes økonomiske forhold hos SKAT. Når statsforvaltningen har færdigbehandlet 
sagen vil begge forældre modtage en afgørelse om børnebidraget. 
 
Ved førstegangsfastsættelse af børnebidrag fastsættes bidraget med virkning fra den 
begivenhed, der betinger bidragsfastsættelsen, fx barnets fødsel, forældrenes 
samlivsophævelse eller barnets flytning, hvis ansøgningen er modtaget i 
statsforvaltningen senest 6 måneder efter denne begivenhed. Er fristen på 6 måneder 
overskredet fastsættes bidraget først fra ansøgningstidspunktet. Statsforvaltningen vil 
i afgørelsen oplyse hvornår børnebidraget skal betales og udgangspunktet er, at der 
betales månedsvis forud. 
 
Har statsforvaltningen truffet afgørelse om, at der skal betales børnebidrag og 
undlader bidragsbetaleren at betale, kan bidragsmodtageren anmode Udbetaling 
Danmark om at udbetale børnebidraget. Udbetaling Danmark vil herefter opkræve 
beløbet hos den bidragspligtige forælder og SKAT har mulighed for at inddrive det 
skyldige beløb. 
 

Normalbidraget 
Børnebidrag fastsættes under hensyn til barnets tarv og de økonomiske kår. Er 
bidragsbetaler ubemidlet fastsættes bidraget i almindelighed til normalbidraget. 
Normalbidraget reguleres hvert år og består af et grundbeløb og et tillæg.  
 

Forhøjet bidrag 
Hvis bidragsbetaler har gode økonomiske forhold kan der søges om fastsættelse af 
forhøjet børnebidrag. Bidragets størrelse vil blive beregnet ud fra den bidragspligtiges 
indtægter og antallet af børn, som bidragsbetaler har forsørgerpligt over for. Stedbørn 
der bor sammen med bidragsbetaler indgår således ikke i beregningen, da 
bidragsbetaler ikke har forsørgerpligt over for disse børn. Det er uden betydning om 
bidragsbetaler har indgået nyt ægteskab eller indgår i et nyt samlivsforhold. 
Bidragsmodtagerens indkomst og forhold er normalt uden betydning for bidragets 
størrelse. 
 
Bidrag kan i helt særlige tilfælde bortfalde, hvis bopælsforælderen ikke giver barnet tøj 
med i tilstrækkeligt omfang, når barnet skal på samvær. 
 

Modregning af krydsende bidrag 
Har forældrene fællesbørn og bor et barn hos hver af forældrene, kan der gives 
skattefradrag for børnebidraget, selvom forpligtelsen opfyldes ved hel eller delvis 
modregning i det beløb, den anden forælder skal betale. Har forældrene fx 2 børn og 
har det ene barn bopæl hos faren og det andet barn bopæl hos moren, kan forældrene 
aftale, at de begge betaler normalbidraget til hinanden. I dette tilfælde vil forældrene 
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kunne opfylde deres forpligtelse ved modregning, sådan at der ikke sker udveksling af 
penge imellem forældrene. Begge forældre vil dog alligevel kunne få fradrag for 
børnebidraget, da SKAT accepterer denne ordning om krydsende børnebidrag. Det er 
en betingelse, at der er indgået en skriftlig aftale mellem forældrene eller at 
statsforvaltningen har truffet en afgørelse om børnebidrag. Læs mere herom på 
www.skat.dk. 
 

Klage 
Der kan klages til Ankestyrelsens Familieretsafdeling over en børnebidragsafgørelse 
som statsforvaltningen har truffet. Klagen skal dog indgives til statsforvaltningen, der 
videresender klagen til Ankestyrelsens Familieretsafdeling. 
 

Ægtefællebidrag 
Lovgrundlaget for dette afsnit findes i bekendtgørelse af lov om ægteskabs indgåelse 
og opløsning samt vejledning om børne- og ægtefællebidrag. 
 
Ægtefæller har pligt til at forsørge hinanden og flytter de fra hinanden, kan den ene 
ægtefælle blive pålagt at betale bidrag til den anden. Både kvinder og mænd kan 
anmode om ægtefællebidrag.  
 
I forbindelse med en separation eller skilsmisse skal ægtefællerne tage stilling til om 
der skal betales ægtefællebidrag. Statsforvaltningen kan på et møde i 
statsforvaltningen (vilkårsforhandling) vejlede uenige ægtefæller og forsøge at få dem 
til at opnå enighed. Er ægtefællerne fortsat uenige om der skal betales ægtefællebidrag 
og hvor længe, afgør domstolene spørgsmålet. 
 
Hvis retten skal træffe afgørelse om, hvor længe der skal betales bidrag indgår det i 
rettens vurdering: 

 hvor længe ægtefællerne har været gift og samliv forud for ægteskabet 

 om den, der skal have bidrag, har behov for bidrag eller selv kan tjene 
nok til at klare sig (personens alder, uddannelse, helbred og formue 
indgår bl.a. i vurderingen) 

 om den der skal betale bidrag, tjener tilstrækkeligt til at betale 
 
Bidragsperioden kan normalt ikke overstige 10 år, men hvis der foreligger helt særlige 
omstændigheder, kan retten bestemme, at der skal være tidsubegrænset bidragspligt. 
Dette sker normalt kun, hvis ægteskabet har varet i 20 år eller mere. 
 
Byrettens afgørelse kan ankes til landsretten. 
 

Bidragets størrelse 
Retten kan ikke fastsætte ægtefællebidragets størrelse, men kan alene tage stilling til 
om og hvor længe der skal betales. Det er i stedet statsforvaltningen, der fastsætter 

http://www.skat.dk/


 

 

46 

beløbets størrelse. Statsforvaltningen har udarbejdet en blanket, der kan anvendes, 
ved anmodning om fastsættelse af beløbets størrelse. 
 
Har bidragsbetaler en lav indkomst - i 2013 mellem ca. 260.000 kr. og 280.000 kr. - vil 
der normalt ikke blive fastsat et bidrag, fordi bidragsbetaleren skal have mulighed for 
at kunne forsørge sig selv. Der vil som udgangspunkt heller ikke blive fastsat et bidrag 
så højt, at bidragsbetalerens bruttoindkomst – efter fradrag af ægtefællebidrag samt 
bidrags- og forsørgerpligter over for børn – kommer ned under ca. 260.000 kr. årligt. 
 
Har bidragsmodtager så gode økonomiske forhold, at der ikke er et rimeligt behov for 
bidrag – hvilket i 2013 vil sige en årlig indkomst på ca. 270.000 kr. til ca. 310.000 kr. 
eller derover – fastsættes normalt ikke bidrag. 
 
Der fastsættes som udgangspunkt ikke ægtefællebidrag (og et allerede fastsat bidrag 
bortfalder) når bidragsmodtager indleder et ægteskabslignende samlivsforhold med en 
ny partner og fx flytter sammen med denne. 
 
Er der grundlag for fastsættelse af bidrag, vil bidraget sædvanligvis fastsættes til ca. 1/5 
af forskellen mellem parternes indkomster. De samlede underholdsforpligtelser til 
børn og ægtefælle vil dog normalt ikke komme til at overstige 1/3 af bidragsbetalerens 
bruttoindkomst. Ægtefællebidraget vil som regel blive fastsat til et beløb i hele tusinde 
og vil forfalde månedsvis forud. 
 
Der kan klages over statsforvaltningens afgørelse til Ankestyrelsens 
Familieretsafdeling. Klagen skal dog indgives til statsforvaltningen, der videresender 
sagen til Ankestyrelsens Familieretsafdeling. 
 

Skat 
Den der betaler ægtefællebidrag kan trække beløbet fra på selvangivelsen. 
Ægtefællebidraget er samtidig skattepligtig indtægt hos bidragsmodtageren og skal 
oplyses til SKAT. 
 

Ændring af ægtefællebidrag 
Tidligere ægtefæller kan til enhver tid aftale ændringer i bidragets størrelse uanset om 
bidraget er fastsat eller aftalt. En ændring kan navnlig komme på tale hvis der sker 
ændringer i indtægterne. Kan de tidligere ægtefæller ikke selv blive enige om en 
ændring, skal der skelnes mellem aftalte og fastsatte ægtefællebidrag. 
 
Er bidragets størrelse fastsat af statsforvaltningen kan statsforvaltningen ændre 
bidragets størrelse, når omstændighederne taler herfor. En ændring vil som hovedregel 
få virkning fra første forfaldsdag efter afgørelsen. 
 
Er bidragets størrelse derimod aftalt mellem de tidligere ægtefæller kan aftalen om 
bidragets størrelse kun ændres af retten – medmindre det tydeligt fremgår af aftalen, 
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at statsforvaltningen skal kunne ændre bidragets størrelse. Retten kan ændre en aftale 
om ægtefællebidrag, hvis det på grund af væsentligt forandrede forhold vil være 
urimeligt at opretholde aftalen. Retten kan endvidere ændre i ægtefællernes aftale 
eller evt. helt tilsidesætte aftalen, hvis den finder, at aftalen på indgåelsestidspunktet 
var urimelig for den ene ægtefælle.  
 
Hvis den, der betaler bidrag dør eller hvis den der modtager bidrag gifter sig igen 
bortfalder pligten til at betale ægtefællebidrag automatisk. Flytter modtageren af 
ægtefællebidrag sammen med en ny partner eller har modtageren et sådant 
personligt/økonomisk forhold med en anden, at det må anses for urimeligt at 
opretholde bidraget, vil bidraget kunne nedsættes til 0 kroner. 
 

Økonomiske fordele ved at være bopælsforælder 
Som bopælsforælder kan man få en række tilskud. Statsforvaltningen kan beslutte, at 
der skal betales børnebidrag og man er berettiget til børnefamilieydelsen. Er man enlig 
bopælsforælder kan der desuden opnås ordinært børnetilskud og evt. ekstra 
børnetilskud. Der er SU-fordele, hvis man er under uddannelse og der kan endvidere 
søges boligsikring. 
 

Hjælp til dækning af transportudgifter 
Efter § 83 i lov om aktiv socialpolitik kan kommunen yde hjælp til udgifter ved udøvelse 
af ret til samvær med egne børn under 18 år, som ikke bor hos ansøgeren. Kommunen 
kan også yde hjælp til dækning af udgifter til en bopælsforælders transport i 
forbindelse med samvær. Betingelsen for at få denne hjælp er, at man ikke selv har 
økonomisk mulighed for at betale transportudgifterne. 
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Faderskab 
 
Det juridiske grundlag for dette kapitel findes i børneloven. Børnelovens regler gælder 
for børn født den 1. juli 2002 eller senere. Er barnet født før d. 1. juli 2002 anvendes de 
tidligere faderskabsregler – dog skal børnelovens § 22 om genoptagelse i tilfælde, hvor 
faderskabet til et barn er registreret eller fastslået anvendes, selvom barnet er født før 
1. juli 2002. 
 
Når et barn bliver født, skal faderskabet til barnet fastslås, for at sikre barnets 
rettigheder. Faderskabet fastslås også for at sikre barnets ret til at kende sin biologiske 
baggrund.  
Faderskabet indebærer fx: 
 

- faren har pligt til at forsørge barnet 
- barnet kan få samvær med faren 
- faren kan ved aftale eller dom få del i forældremyndigheden 
- barnet kan få farens efternavn 
- barnet kan få samme indfødsret som faren, hvis betingelserne herfor er opfyldt 
- barnet og faren har arveret efter hinanden 

 
Hvordan faderskabet bliver fastslået, afhænger af forældrenes forhold. 
 

Gifte forældre 
Hvis forældrene er gift, registrerer kirkekontoret ægtemanden som barnets far, når 
jordemoderen anmelder barnets fødsel til kirkekontoret. Er barnet født uden hjælp fra 
en jordemoder, skal forældrene selv anmelde fødslen til kirkekontoret i morens 
bopælssogn - i Sønderjylland skal forældrene dog anmelde fødslen til morens 
bopælskommune. Ægtemanden anses herefter normalt uden videre som far til det 
nyfødte barn.  Blanket til fødselsanmeldelse findes på www.personregistrering.dk. 
 
Kirkekontoret eller kommunen kan dog ikke registrere ægtemanden som far i 
forbindelse med barnets fødsel hvis: 
 

1) ægtefællerne er separeret ved fødslen,  
2) moren har inden for de sidste 10 måneder før barnets fødsel været gift med en 

anden mand uden at være separeret eller 
3) begge (og ikke kun den ene) ægtefæller anmoder om, at der rejses 

faderskabssag.  
 
I disse situationer skal statsforvaltningen behandle faderskabssagen.  
 

Ugifte forældre 
Hvis forældrene er ugifte, men er enige om faderskabet og ønsker fælles 
forældremyndighed, kan de få faderskabet fastslået og få fælles forældremyndighed, 

http://www.personregistrering.dk/
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ved at udfylde og underskrive en omsorgs- og ansvarserklæring, der efter barnets 
fødsel indsendes til det sogn, hvor moren bor. Ønsker forældrene at afgive en ansvars- 
og omsorgserklæring inden barnets fødsel indsendes blanketten i stedet til 
statsforvaltningen. 
 
Undtagelser hvor forældrene ikke kan få fastslået faderskabet ved en omsorgs- og 
ansvarserklæring: 
 

1) Moren har inden for de sidste 10 måneder før barnets fødsel været gift med en 
anden mand uden at være separeret. 

2) En eller begge af forældrene er på tidspunktet for erklæringen umyndig eller 
under værgemål. 

 
I disse situationer skal statsforvaltningen behandle faderskabssagen og der kan evt. 
foretages retsgenetiske undersøgelser for at få afklaret faderskabet.  
 
Hvis forældrene ikke underskriver en omsorgs- og ansvarserklæring, kan faren 
anerkende faderskabet til barnet ved at udfylde, underskrive og indsende blanketten 
”Anerkendelse af faderskab” til den statsforvaltning, hvor moren bor. 
 
Farens anerkendelse af faderskabet vil samtidig medføre fælles forældremyndighed i 
følgende tilfælde: 
 

1) Forældrene har eller har haft fælles folkeregisteradresse inden for de sidste 10 
måneder før barnets fødsel 

2) Forældrene har været gift med hinanden inden for de sidste 10 måneder før 
barnets fødsel (dvs. de er skilt ved barnets fødsel) eller 

3) Forældrene er separerede på tidspunktet for barnets fødsel 
 
I andre tilfælde medfører farens anerkendelse af faderskabet ikke fælles 
forældremyndighed og moren vil derfor have eneforældremyndighed. Forældrene kan 
naturligvis selv aftale fælles forældremyndighed og faren kan også begynde en sag 
herom i statsforvaltningen. 
 

Morens oplysningspligt 
Hvis faderskabet til et barn ikke bliver registreret i forbindelse med barnets fødsel eller 
ikke bliver anerkendt over for statsforvaltningen, har moren pligt til at oplyse 
statsforvaltningen om, hvem der er eller kan være barnets far. Statsforvaltningen kan 
herefter indkalde den eller de mænd, som efter morens oplysninger er eller kan være 
barnets far, til et møde. Det er muligt at foretage retsgenetiske undersøgelser, hvor 
egenskaber hos barnet, moren og eventuelle fædre undersøges og sammenlignes. 
Prøverne tages på bestemte sygehuse og lægehuse og foretages normalt ved 
mundskrab. Med en skumgummisvamp på en lille pind udtages celler fra indersiden af 
kinden. Skumgummisvampen presses herefter imod et kort med filterpapir. Cellerne – 
og dna`et - overføres på denne måde til filterpapiret, hvorfra den videre analyse kan 
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foretages. Det kan i sjældne tilfælde være nødvendigt at udtage en blodprøve til 
analysen. Der foretages sædvanligvis 2 prøver med 1 uges mellemrum for at minimere 
risikoen for fejl. Udgifterne hertil betales af statsforvaltningen.  Statsforvaltningen kan 
opfordre en evt. far til at anerkende faderskabet, men kan sagen ikke afsluttes med en 
anerkendelse, vil sagen blive indbragt for retten, der vil afgøre spørgsmålet om 
faderskabet. 
 

”Fortrydelsesret” 
Selvom faderskabet allerede er registreret eller anerkendt, kan moren, faren eller 
barnets værge gøre indsigelse mod registreringen eller anerkendelsen i 6 måneder 
efter fødslen.  
 

En mands mulighed for at få prøvet faderskabet 
Efter børnelovens § 6, stk. 1, har en mand, som har haft seksuelt forhold til moren i den 
periode, hvor hun blev gravid, ret til at få prøvet, om han er barnets far. Det følger 
imidlertid af børnelovens § 6, stk. 2, at denne ret ikke foreligger, hvis en anden mand 
er registreret som barnets far, enten fordi han er gift med moren, eller fordi han før 
eller efter fødslen skriftligt har erklæret at ville varetage omsorgen og ansvaret for 
barnet. I det tilfælde kan en faderskabssag kun rejses, hvis ansøgeren var gift med 
moren uden at være separeret eller levede i et fast samlivsforhold med moren i den 
periode, hvor hun blev gravid, jf. børnelovens § 6, stk. 2, 2. pkt. 
En anmodning om at få prøvet, om man er far til et barn skal indsendes til 
statsforvaltningen inden 6 måneder efter barnets fødsel. 
 

Genoptagelse 
Er faderskab til et barn ikke registreret eller fastslået ved anerkendelse eller dom, kan 
sagen genoptages efter anmodning fra moren eller hendes dødsbo, fra barnet eller dets 
værge eller dødsbo eller fra en mand, der efter børnelovens § 6 har ret til at få prøvet 
om han er barnets far. Det er et krav, at det ”antageliggøres, at en bestemt mand kan 
blive barnets far”. Er barnet myndigt, kan sag ikke genoptages imod dets vilje. 
Er faderskabet til et barn registreret eller fastslået ved anerkendelse eller dom, 
genoptages sagen, hvis moren eller hendes dødsbo, barnet eller dets værge eller 
dødsbo og faren eller hans dødsbo i enighed anmoder herom. Det er her et krav for 
genoptagelse, at det ”sandsynliggøres, at en anden mand kan blive barnets far”. 
 

Faderskab ved kunstig befrugtning 
Er barnet blevet til ved hjælp af kunstigt befrugtet foretaget hos en læge eller under en 
læges ansvar, bliver manden eller samleveren anset som barnets far, hvis han har givet 
samtykke til behandlingen, og barnet må antages at være blevet til som følge af 
behandlingen. Dette gælder både hvor befrugtningen er sket med mand/samlevers 
sæd og hvor der er tale om donorsæd.  
 



 

 

51 

Vores råd 
Faderskabssager er ofte vanskelige. Hvis en mand, der som den eneste udpeges som 
far benægter faderskabet, vil det være et klart signal til moren om, at han mener, at 
hun ikke har været ham tro, at hun ikke er til at stole på. Det er en svær start på det 
samarbejde, der vil blive behov for, hvis manden virkelig er far til barnet. 
 
Hvis du vælger at få det undersøgt, er det en god ide at overveje, hvilke tanker du gør 
dig om fremtiden, hvis det nu viser sig, at du er far til barnet. 
 
Endnu vanskeligere bliver det, hvis barnet og manden har nået at knytte sig til 
hinanden, og han så – måske fordi moren i forbindelse med et brud påstår, at han ikke 
er far til barnet – selv kommer til at tvivle på, om han er far til barnet. Igen er det op til 
dig selv, om du vil leve med uvisheden eller ej. Hvis du vælger at få det undersøgt, er 
det en god ide at overveje, hvilke tanker du gør dig om fremtiden, hvis det nu viser sig, 
at du ikke er far til barnet. Kan det tænkes, at det blot er noget moren siger for at såre 
dig? 
 
Endelig er der tilfælde, hvor det er for sent at genoptage en sag, men hvor faren 
alligevel ønsker at få taget en DNA-test for at få afklaret om han faktisk er far. Det er 
dog stort set umuligt, at få genåbnet en faderskabssag, uanset om der ligger et privat 
indhentet DNA-resultat. 
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Ankeinstanser og klageadgange 
 
Ankeinstanser betyder, at offentlige afgørelser og domme kan vurderes af en højere 
instans og at den som klager, får en ekstra mulighed for at få en sag vurderet. På visse 
områder er klageadgangene illusoriske i og med, at man meget vel kan få medhold i en 
klage over fx en psykolog, men at det tager så lang tid, at de pointer, man måtte få ret 
i, er forældede i forhold til sagens aktuelle status. 
 

Klage over sagsbehandling i statsforvaltningen 
Afgørelser truffet af statsforvaltningen kan som udgangspunkt påklages til 
Ankestyrelsen, familieretsafdelingen. Ankestyrelsen behandler fx klager over samvær 
og børnebidrag. Der er dog visse undtagelser til udgangspunktet. Afviser 
statsforvaltningen fx en anmodning om ændring af forældremyndighed eller barnets 
bopæl, fordi ”forholdene ikke har ændret sig væsentligt”, kan ansøgeren anmode om, 
at spørgsmålet om afvisning indbringes for retten. 
 
Der gælder som udgangspunkt ingen tidsfrister, hvis man vil klage til Ankestyrelsen 
over en samværsafgørelse truffet af statsforvaltningen. Det er dog klogt at indsende 
klagen hurtigst muligt, da Ankestyrelsens pligt til at behandle sagen – ifølge den 
forvaltningsretlige litteratur – kan bortfalde, hvis klagen er indgivet så sent, at det reelt 
er umuligt at behandle sagen. Klager skal ikke sendes direkte til Ankestyrelsen. Du skal 
i stedet indsende klagen til statsforvaltningen, der så vil gennemgå sagen igen. Vælger 
statsforvaltningen at fastholde deres afgørelse sender de herefter klagen videre til 
Ankestyrelsen.  
 
Det kan selvsagt være svært at bevise, at en sagsbehandler optræder partisk, 
uforskammet, konfliktoptrappende eller lignende. Du bør derfor nøje overveje om en 
eventuel klage snarere vil føre til, at du vil blive betragtet som et ”urimeligt 
brokkehoved” end føre til, at du gives medhold i klagen. Formuler dig altid høfligt, kort 
og klart når du henvender dig til offentlige myndigheder. 
 
Der er større sandsynlighed for medhold ved egentlige tjenestelige forseelser, så som 
langsommelig sagsbehandling, manglende aktindsigt, manglende partshøring, 
fejloplysninger eller afvigelser fra vejledningerne i afgørelser osv. Hvis akter af 
betydning for sagens afgørelse er blevet tilbageholdt, er det fx et klart brud på 
forvaltningsloven og det bør først indklages for kontorchefen, siden direktøren for 
statsforvaltningen og i sidste ende Folketingets Ombudsmand. 
 

Byretten, Landsretten, Højesteret og Fogedretten. 
Opnås der på et vejledningsmøde i statsforvaltningen ikke enighed om 
forældremyndighed eller barnets bopæl, kan spørgsmålet indbringes for byretten. Er 
man ikke enig i byrettens afgørelse kan sagen ankes til landsretten og ankefristen er 8 
uger. 
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Dansk ret bygger på et princip om, at man kan få en sag prøvet i 2 instanser. Ønsker 
man at Højesteret skal vurdere sagen kræver det en tilladelse fra 
Procesbevillingsnævnet. En sådan tilladelse gives kun, hvis sagen efter en konkret 
vurdering findes at være af principiel karakter og skal søges senest 8 uger efter 
landsrettens dom. 
 
Hvis du ikke er tilfreds med en afgørelse truffet af fogedretten kan du klage (kære) til 
landsretten. Du kan klage under selve fogedretsmødet eller skriftligt senest 4 uger efter 
afgørelsen.  
 

Klager over psykologer 
Hvis du ønsker at klage over en psykolog er bl.a. den pågældendes ansættelsesforhold 
afgørende for hvor du skal henvende dig med din klage. 
 
Der kan klages over psykologers arbejde flere steder: 
 
Er der tale om en autoriseret psykolog, ansat inden for sundhedsområdet, kan der 
klages til Patientombuddet, Finsensvej 15, 2000 Frederiksberg. 
 
Er der tale om en autoriseret psykolog, ansat uden for sundhedsområdet, kan der 
klages til Psykolognævnet, Holmens Kanal 22, 1060 København K. Nævnet fører tilsyn 
med autoriserede psykologers virke og kan tage stilling til om psykologen har udvist 
omhu og samvittighedsfuldhed. Nævnet kan desuden tage stilling til om psykologen 
har foretaget relevante og tilstrækkelige undersøgelser i forhold til den opgave 
psykologen har fået.  
 
Er der tale om en ikke autoriseret psykolog ansat uden for sundhedsvæsenet kan en 
klage behandles af Etiknævnet, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø. 
 

Klager over læger 
Der kan klages over sundhedsfaglig behandling, du har modtaget, til Patientombuddet, 
Finsensvej 15, 2000 Frederiksberg. Ved sundhedsfaglig behandling forstås bl.a. 
undersøgelse, diagnose, sygdomsbehandling og udfærdigelse af lægeerklæringer. 
Klageadgangen vedrører først og fremmest den behandling du selv har modtaget. Det 
er dog ikke udelukket, at Patientombuddet - efter en konkret og individuel vurdering – 
vil kunne behandle en klage over modpartens læge, der fx har afgivet en udtalelse om 
det fælles barn i en forældreansvarssag. 
 

Klager over advokater 
Ønsker du at klage over egen eller modpartens advokat, kan du henvende dig til 
Advokatnævnet, Kronprinssessegade 28, 1306 København K. Der findes 2 typer af 
klager: Hvis du er utilfreds med det salær din advokat har beregnet, er der tale om en 
salærklage. Hvis du er utilfreds med din egen advokats sagsbehandling eller er utilfreds 



 

 

54 

med din modparts advokats opførsel eller adfærd, er der tale om en adfærdsklage. Der 
er i begge typer sager en klagefrist på 1 år regnet fra det tidspunkt, hvor du får 
kendskab til det forhold du vil klage over. Sagsbehandlingstiden er ca. 8 måneder. 
 

Klager over kommunalt ansatte 
Kommunalt ansatte kan fx være en sagsbehandler på kommunen, en lærer eller en 
skoleinspektør.  
 
Er man utilfreds med fx barnets skolelærer kan der klages først til skoleinspektøren, så 
skolebestyrelsen og endelig kommunalbestyrelsen. 
 
På det sociale område kan der klages til Det Sociale Nævn. Nævnet behandler klager 
over afgørelser inden for den sociale lovgivning, men du skal dog indgive klagen til den 
kommune, der har truffet afgørelsen. Kommunen vil så gennemgå sagen igen og hvis 
kommunen fastholder afgørelsen vil den videresende klagen til Det Sociale Nævn. Der 
er en klagefrist på 4 uger. 
 
Er du i tvivl om hvorhen du skal sende en klage truffet af en offentlig myndighed, bør 
du altid sende klagen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Myndigheden vil 
herefter sende klagen til rette instans. 
Hvis man ikke mener, at kommunen overholder fx forvaltningsloven eller 
offentlighedsloven, kan man rette henvendelse til statsforvaltningen, der fører tilsyn 
med kommunerne. Tilsynet behandler ikke sager om fx kommunens personale og god 
forvaltningsskik, men fører alene tilsyn med om kommunerne og regionerne 
overholder de regler, der gælder specielt for offentlige myndigheder. Tilsynet er ikke 
et klageorgan og det beslutter selv om det på baggrund af en borger henvendelse vil 
rejse en tilsynssag.  
 

Folketingets Ombudsmand 
Folketingets Ombudsmand behandler klager over offentlige myndigheder. 
Ombudsmanden kan udtale kritik og anbefale myndigheder at behandle en sag igen og 
evt. anbefale at ændre afgørelsen. Ombudsmanden kan dog ikke selv træffe afgørelse 
eller ændre en afgørelse. Du kan klage over fx for lang sagsbehandlingstid eller hvis du 
mener myndigheden ikke har givet dig alle relevante oplysninger i din sag. Du kan ikke 
klage til Ombudsmanden over domme eller domstolene. 
 
Du kan først klage til Ombudsmanden, når alle andre klagemuligheder er udnyttet. Det 
vil sige, at du fx først skal klage til Ankestyrelsen over en samværsafgørelse truffet af 
statsforvaltningen, inden du klager til Ombudsmanden. 
 
Det er gratis at klage til Ombudsmanden og der gælder en klagefrist på 1 år. Der tager 
i gennemsnit 5 måneder for Ombudsmanden at behandle en klagesag. 
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Links til lovgivning og praksis m.m. 
 
www.statsforvaltning.dk  er statsforvaltningens hjemmeside. Her finder du oplysning 
om lovgivning og praksis samt pjecer (fx ”med barnet i centrum” og ”Når samarbejdet 
er svært”) og blanketter m.v. vedrørende bl.a. forældremyndighed, bopæl, samvær, 
børnebidrag, faderskab, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og skilsmisse. 
 
www.ankestyrelsen.dk er Ankestyrelsens hjemmeside. Ankestyrelsens 
familieretsafdeling behandler klager over afgørelser, som statsforvaltningen har 
truffet. På hjemmesiden kan du læse om bl.a. samvær, adoption, internationalt 
samvær, international forældremyndighed, international børnebortførelse, 
navngivning og opkrævning af børnebidrag. 
 
www.domstol.dk er de danske domstoles hjemmeside. Her kan du finde info om by- og 
fogedretterne, Østre- og Vestre Landsret, Højesteret og Procesbevillingsnævnet. På 
siden kan du bl.a. læse om hvordan retten behandler forskellige børnesager, 
børnesamtaler, fri proces, fogedrettens bistand ved udlevering af et barn og deling af 
fællesbo ved skilsmisse. 
 
www.borger.dk er en borgerportal, hvor flere offentlige myndigheder informerer om 
bl.a. SU, orlov og barsel, børnetilskud, børnepasning og børn med særlige behov, skole 
og uddannelse samt flytning og boligstøtte. 
 
www.retsinfo.dk indeholder alle gældende love, bekendtgørelser, cirkulærer og 
vejledninger. 
 
www.advokatsamfundet.dk er advokatsamfundets hjemmeside, hvor du bl.a. kan klage 
over en advokat og læse afgørelser om navngivne advokater. 
 
www.ombudsmanden.dk er Folketingets Ombudsmands hjemmeside, hvor du fx kan 
klage over den behandling du har fået af en myndighed. 
 
www.børnimidten.dk er en hjemmeside under Socialministeriet og giver bl.a. råd om 
samarbejde, råd til bedsteforældre og råd til lærere og pædagoger. 
 
www.morogfarskalskilles.dk henvender sig til børn med info om forældres 
samlivsophør, børnegrupper, barnets initiativret og har desuden en brevkasse for børn. 
 
www.boerneraadet.dk taler børnenes sag i den offentlige debat. Børnerådet oplyser 
bl.a. om FN’s Børnekonvention. 
 
www.mandecentret.dk hjælper mænd der er i akut krise som følge af skilsmisse eller 
samlivsbrud og mænd i forhold, der har akut behov for hjælp til at håndtere 
problemerne i forholdet. 
 

http://www.statsforvaltning.dk/
http://www.ankestyrelsen.dk/
http://www.domstol.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.retsinfo.dk/
http://www.advokatsamfundet.dk/
http://www.ombudsmanden.dk/
http://www.børnimidten.dk/
http://www.morogfarskalskilles.dk/
http://www.boerneraadet.dk/
http://www.mandecentret.dk/
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Ofte stillede spørgsmål  
 

Faderskab 

SPØRGSMÅL: Jeg har på fornemmelsen at jeg er far til min nabos 3-årige søn (Jeg 
havde en affære med moren på undfangelsestidspunktet), men drengen kalder 
morens kæreste for far. Kan jeg få det tjekket? 

SVAR: Det er ikke lovligt, da et faderskab kun kan ændres under ganske særlige 
omstændigheder efter barnet er fyldt ½ år. Der er selvfølgelig den mulighed at tale 
med barnets mor om din mistanke. 

SPØRGSMÅL: Kan jeg få en DNA-test for at få slået fast, om jeg rent faktisk er far til 
mit barn? 

SVAR: Man kan købe DNA-tester gennem private firmaer – om det er en god ide, er et 
andet spørgsmål. En faderskabssag kan kun køres i forbindelse med fastslåelse af 
faderskab, og gennemføres kun under ganske særlige omstændigheder efter barnet 
er fyldt ½ år. 

SPØRGSMÅL: Jeg er blevet udlagt som far ved en domstol, men jeg er ikke 
interesseret i at have med barnet at gøre. Kan jeg så komme til at skulle betale 
børnebidrag? 

SVAR: Om man ønsker samvær eller ej, så er man forpligtiget til at betale 
børnebidrag. Bidraget falder hver måned eller hvert halve år. Såfremt der ikke betales 
lægger kommunen pengene ud og vil herefter inddrive dem hos den bidragspligtige. 

 
Barsel 

SPØRGSMÅL: Hvor meget barsel kan jeg som far få efter lovgivningen til mit endnu 
ikke fødte barn?  

SVAR: Udgangspunktet i Danmark er at alle forældre har ret til fravær i forbindelse 
med graviditet, fødsel og adoption. Barselsloven er ofte suppleret af 
overenskomstbestemmelser. Når barnet ikke er født har mor ret til 4 ugers 
graviditetsorlov op til barnets fødselsdag. Far har ikke ret til graviditetsorlov.  
Efter barnets fødsel har mor ret og pligt til at tage de første 2 uger i barselsorlov, 
hvorefter mor har ret til yderligere 12 uger dvs. samlet 14 uger. I løbet af denne 14 
ugers lange periode har far ret til 2 sammenhængende ugers barselsorlov. 
Efter barselslovsperiodens udløb har begge forældre ret til hver især at tage 32 ugers 
forældreorlov. Far har ret til at påbegynde sin forældreorlov inden for mors 
barselsorlov. Forældre kan holde forældreorloven sammen eller i forlængelse af 
hinanden. 
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SPØRGSMÅL: Kan jeg få barselsdagpenge?  

SVAR: Retten til barselsdagpenge forudsætter at forælderen opfylder 
beskæftigelseskravet i barselsloven. 
Mor har ret til barselsdagpenge i følgende perioder: Graviditetsorlov og barselsorlov. 
Far har ret til barselsdagpenge i hans 2 ugers sammenhængende barselsorlov. 
Forældrenes ret til forældreorlov (jf. ovenfor om forældreorlov) er begrænset af 
muligheden for barselsdagpenge i denne periode. Forældrene har tilsammen ret til 32 
ugers barselsdagpenge, selvom de hver især har ret til 32 ugers forældreorlov 
uafhængigt af hinanden. Barselsdagpengene i denne periode er fælles og til fri 
fordeling. Er der uenighed om fordelingen ydes pengene først til 
eneforældremyndighedsindehaveren. Er der fælles forældremyndighed, men hvor 
forældrene ikke bor sammen, har den forælder hvor barnet opholder sig mest 
førsteprioritet. Er ingen af disse krav opfyldt kan forældrene fx hvis de bor sammen 
og har fælles forældremyndighed eller barnet opholder sig lige meget hos hver af 
forældrene, forbeholde sig ret til halvdelen af barselsdagpengeperioden. 

 
SPØRGSMÅL: Skal jeg som far fremvise moderes vandrejournal til arbejdsgiveren 
hvis jeg ønsker barsel med mit barn? 

SVAR: I medfør af barselsloven er der ikke noget krav om, at fædre der ønsker barsel, 
skal fremvise kopi af moderes vandrejournal til arbejdsgiveren. Hvis far ønsker sin 
fædreorlov (de ovennævnte 2 uger i 14 ugers perioden) startet umiddelbart efter 
fødslen vil en erklæring fra mors læge være tilstrækkelig dokumentation til at opfylde 
varslingen til arbejdsgiveren senest 4 uger før fraværets forventede begyndelse jf. 
barselslovens § 15, stk. 3. 

 
Separation og skilsmisse 

SPØRGSMÅL: Hvad sker der til vilkårs/separationsforhandlingerne? 

SVAR: En juridisk rådgiver vil være behjælpelig med juraen og de nødvendige papirer 
(herunder samvær, bopæl og forældremyndighed, hvis man ønsker det). 
Gifte par kan nu blive skilt uden forudgående separation. Hvis begge forældre er 
enige om separationen/skilsmissen og vilkårene herfor behøver I ikke en 
vilkårsforhandling, men denne kan tilvælges. Er I ikke enige skal i deltage i en 
vilkårsforhandling.  

 
SPØRGSMÅL: Skal man være enige om forældremyndigheden, for at man kan få 
separation? 

SVAR: Nej, separation og forældremyndighed/samvær er i udgangspunktet adskilte 
sager. I forbindelse med separationen, kan man få vilkårs/separationsforhandling i 
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statsforvaltningen. Hvis forældrene samtidig indsender anmodning om samvær mv. 
kan sagsbehandleren vælge at behandle disse spørgsmål samlet på mødet. Ellers 
indsendes en særskilt anmodning om at behandle disse spørgsmål. 

 
SPØRGSMÅL: Skal vi være enige om bodelingen, før vi kan blive separeret? 

SVAR: Man bør være opmærksom på, hvad man underskriver i forhold til bodelingen. 
Statsforvaltningen har ikke noget at gøre med bodelingen. 

 
Forældremyndighed 

SPØRGSMÅL: Kan den ene forælder uden den andens tilladelse ændre barnets 
efternavn, når der er fælles forældre myndighed? Hvad hvis der ikke er fælles 
forældremyndighed? 

SVAR: Nej, begge forældre skal give deres samtykke til barnets navn og en ændring af 
dette. Hvis der ikke er fælles forældremyndighed, skal den anden forælder høres før 
et navneskift kan gennemføres. Myndighederne træffer afgørelsen. 

 
SPØRGSMÅL: Kan en forælder med eneforældremyndighed bortadoptere sit barn? 

SVAR: Den anden forælder skal høres, før en adoption kan gennemføres. Hvis denne 
forælder modsætter sig adoptionen, så vil myndighederne træffe en afgørelse. Har 
forælderen kontakt til barnet er det helt usandsynligt, at barnet vil kunne adopteres 
af en anden. 

 
SPØRGSMÅL: Kan en eneforældremyndighedsindehaver melde barnet ud af 
folkekirken? 

SVAR: Ja. 

 
SPØRGSMÅL: Hvis en eneforældremyndighedsindehaver dør, får den anden 
efterlevende forældre så automatisk forældremyndigheden overført? 

SVAR: Nej det sker ikke automatisk, men den anden forælder skal informeres og kan 
søge om forældremyndigheden. Efterlevende forældre vil have fortrinsret til 
forældremyndigheden. 
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SPØRGSMÅL: Statsforvaltningen har sendt mig et brev hvor min eks anmoder om at 
den fælles forældremyndighed ophæves, kan statsforvaltningen ophæve den, og 
hvem af os vinder? 

SVAR: Statsforvaltningen indkalder jer til et vejledende møde og tilbyder jer 
konfliktmægling eller børnesagkyndig rådgivning. Men det er retten, der tager stilling 
til forældremyndighedsspørgsmålet. Dog kan statsforvaltningen ophæve den fælles 
forældremyndighed ved en midlertidig afgørelse, men det forekommer kun meget 
sjældent. Sager bør afgøres efter, hvad der er barnets bedste, og efter hvem af 
forældrene, der bedst sikrer et samarbejde og barnets kontakt til begge forældre. 

 
SPØRGSMÅL: Hvad skal der til for at den fælles forældremyndighed ophæves? 

SVAR: Hvis der er holdepunkter for at forældrene ikke kan samarbejde dvs. afgørende 
uenigheder omkring væsentlige spørgsmål vedrørende barnet. 

 
SPØRGSMÅL: I hvilke tilfælde bør jeg anlægge en sag om ophævelse af den fælles 
forældremyndighed? 

SVAR: Der skal være meget tungtvejende grunde. Man bør kun nedlægge påstand om 
eneforældremyndighed, hvis modparten skaber en situation, der virkelig 
nødvendiggør det. I de fleste tilfælde vil det kun være realistisk at få overført barnets 
bopæl. 

 
SPØRGSMÅL: Jeg har fået at vide i børnehaven, at personalet ikke har pligt til at 
give mig information om aktiviteter i børnehaven, fordi vi ikke har fælles 
forældremyndighed. Er det rigtigt? 

SVAR: Hvis man ikke har forældremyndighed, har man ikke ret til at deltage i sociale 
aktiviteter uden samtykke fra forældremyndighedsindehaveren. Man har dog ret til 
orientering om barnets forhold. Orientering kan konkret nægtes af institutionen og 
denne nægtelse kan påklages til Statsforvaltningen. Statsforvaltningens stillingtagen 
kan generelt ikke viderepåklages.  
 
Hvis forældremyndighedsindehaveren eller institutionen ønsker en generel 
begrænsning i orienteringsretten kan de anmode Statsforvaltningen herom. Denne 
afgørelse kan påklages til Ankestyrelsens Familieretsafdeling. 
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SPØRGSMÅL: Kan en eneforældremyndighedsindehaver forbyde den anden 
forælder at opstille til skolebestyrelsesvalg? Og hvad med at deltage i skole-hjem-
samtaler? 

SVAR: Ja. Eneforældremyndighedsindehaveren kan bestemme, at den anden forælder 
ikke må stille op til skolebestyrelsesvalg og ikke må deltage i skole-hjem-samtaler og 
andre møder. 

 
SPØRGSMÅL: Kan en eneforældremyndighedsindehaver hindre den anden forælder 
i at blive orienteret om barnet ved sygehusindlæggelse eller ved barnets læge i al 
almindelighed? 

SVAR: Nej, eneforældremyndighedsindehaveren kan ikke forhindre orienteringen, 
men der gælder det samme for sundhedsvæsenet som for de nævnte institutioner 
ovenfor i spørgsmålet om orientering fra børnehaven. 
 

SPØRGSMÅL: Må min eks tage sin kæreste med til forældremøder uden min 
tilladelse. Vi har fælles forældremyndighed? 

SVAR: Ja. Institutionen kan dog vurdere, om det er gavnligt for udbyttet af mødet, at 
andre end forældrene deltager. 

 
Bopæl 

 
SPØRGSMÅL: Kan min eks smide mig ud af sin lejelejlighed, hvor jeg også har boet 
de sidste 4 år? Vi er gift/ikke gift? 

SVAR: Hvis I har haft fælles husstand i mindst 2 år og derefter ophæver samlivet kan I 
aftale, hvem af jer der skal have ret til at fortsætte lejeforholdet til den lejlighed, der 
har tjent som fælles bolig. Dette uanset, hvem der står anført som lejer. Hvis I ikke 
kan blive enige om en aftale, kan der træffes bestemmelse ved dom om hvem af jer 
der skal have ret til at fortsætte lejeforholdet. Dette sker hvis der er særlige grunde 
f.eks. hensynet til mindreårige børn. Hvis en af jer har en erhvervsvirksomhed knyttet 
til et forretningslokale har vedkommende fortrinsret til dette og den dertil hørende 
beboelse. På dette område bør konsulteres en advokat. 
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SPØRGSMÅL: Min eks har smidt mig ud af sin ejerbolig. Da jeg kom hjem forleden 
var låsen skiftet ud. Vi er gift/ikke gift. Hvad kan jeg gøre for at få en anden bolig 
hurtigst muligt? 

SVAR: Hvis man er gift og skal skilles skal fællesboet deles mellem ægtefællerne. Du 
kan ikke blive smidt ud endnu, da du eventuelt kan få tildelt boligen ved delingen af 
fællesboet. Hovedreglen er, at ejer af boligen får denne, men dette modificeres af 
diverse undtagelser. Hvis man ikke er gift kan man blive smidt ud og muligvis under 
visse betingelser få samlivskompensation. Her bør konsulteres en advokat.  
Hvis du har brug for et nyt hjem, kan du søge boligselskaber, private foreninger og 
kommunen om hjælp herom. 

 
SPØRGSMÅL: Min eks er taget på krisecenter med børnene og har sagt til mig over 
telefon, at jeg ikke får dem at se foreløbig? 

SVAR: Kontakt statsforvaltningen, eventuelt med advokat, med henblik på midlertidig 
bopæl, eventuelt midlertidig eneforældremyndighed ved fortsat tilbageholdelse af 
barnet, alternativt i hvert fald midlertidigt samvær. Vær proaktiv, kontakt 
folkeregistret, skole, læge, sociale myndigheder osv. Såfremt der er fremsat påstand 
om vold, skal der rejses sigtelse.  
Det vil sige, at en anmeldelse først er gældende, når der er rejst sigtelse. Man har ret 
og krav på at få orientering om det videre forløb. Vær hele tiden åben over for 
kommunikation med din eks, mulighed for konfliktmægling, parterapi, 
børnesagkyndig rådgivning og lignende. 

 
SPØRGSMÅL: Min eks er flyttet med vores små tvillinger fra vores fælles hjem til en 
ny adresse, er det lovligt? 

SVAR: Har I fælles forældremyndighed, kan I begge tilbageholde børnene. Det vil dog 
med nogen sandsynlighed blive betragtet som mangel på samarbejdsvilje. Børn skal i 
praksis registreres, hvor de opholder sig mest. Det er derfor vigtigt, at 
statsforvaltningen hurtigst muligt kontaktes med henblik på, at der udfærdiges nogle 
aftaler. 

 
SPØRGSMÅL: Kan mit barn på 14 år uden videre flytte med mig, nu hvor vi skal 
skilles? 

SVAR: I kan som forældre altid selv aftale, hvor jeres barn skal bo. Hvis I ikke er enige 
herom, skal I rette henvendelse til Statsforvaltningen. Barnets perspektiv og barnet vil 
blive inddraget under sagen for at belyse barnets synspunkter i forhold til bopæl. 
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SPØRGSMÅL: Børnene har hidtil haft adresse hos min eks, tæt på hvor jeg selv bor. 
Nu er hun flyttet langt væk. Er det lovligt, når vi har fælles forældremyndighed? Og 
hvad med udlandet? 

SVAR: Bopælsforælderen bestemmer indenlands flytning, men der er varslingspligt på 
6 uger, hvad enten der er fælles forældremyndighed eller ej. Den anden forælder har 
dermed mulighed for at rette henvendelse til statsforvaltningen med henblik på at 
rejse sag om ændring af bopæl eller samvær. Ved flytning udenlands skal 
forældremyndighedsindehavere 
være enige. Har man ikke fælles forældremyndighed, bør man derfor med det samme 
rette henvendelse til statsforvaltningen med henblik på etablering eller overførsel af 
forældremyndighed, hvis den anden forælder lægger an til at flytte til udlandet. 

 
SPØRGSMÅL: Kan min eks, som er bopælsforælder, uden videre flytte børnene over 
i en anden børnehave? 

SVAR: Ja. 

 
SPØRGSMÅL: Kan min eks, som er bopælsforælder, uden videre flytte børnene over 
i en ny skole? 

SVAR: Nej, en skoleflytning kræver begge forældres godkendelse, hvis der er fælles 
forældremyndighed. 

 
SPØRGSMÅL: Min eks har eneforældremyndighed, men min søn ønsker at flytte 
hjem til mig. Kan jeg bare flytte ham eller skal jeg anlægge en retssag? 

SVAR: I første omgang er det vigtigt at tale med din eks om muligheden. Bliver I ikke 
enige, må du rette henvendelse til statsforvaltningen med henblik på at få del i 
forældremyndigheden og få flyttet bopælsadressen. Er sønnen gammel nok, og giver 
han klart udtryk for sit ønske, vil myndighederne dog næppe skride til 
magtanvendelse for at få ham tilbage til eneforældremyndighedsindehaveren. Bor 
han reelt gennem længere tid hos dig, er folkeregistret forpligtet til at flytte hans 
adresse. I så fald skal du rette henvendelse til borgerservice i din kommune og 
orientere dem om den reelle flytning. 
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Samvær  

SPØRGSMÅL: Skal jeg ringe til statsforvaltningen for at få samvær? 

SVAR: Nej, når man ansøger om samvær, bør det altid foregå skriftligt, enten via 
statsforvaltningens formularer eller frit formuleret i et brev. Foreningen Far 
anbefaler, at ansøgningen om samvær foregår via Statsforvaltningens formularer, da 
du dermed er sikker på at få alle relevante oplysninger med til sagsbehandlingen i 
første omgang. 

 
SPØRGSMÅL: Hvor meget samvær har jeg ret til? 

SVAR: Det er i princippet barnet, som har ret til samvær. En afgørelse skal træffes ud 
fra det enkelte barns bedste, og statsforvaltningen har mulighed for at fastsætte 
samvær, således at barnet er op til halvdelen af tiden hos samværsforælderen. 

 
SPØRGSMÅL: Hvor meget ferie kan jeg få med barnet? 

SVAR: Det er efterhånden ikke ualmindeligt, at forældrene har lige meget ferie med 
børnene, enten i form af at de deler en ferie (sommerferien i særdeleshed), eller i 
form af at mor har ferien det ene år og far det næste (hvilket ofte ses med f.eks. 
vinter- og efterårsferie). Væsentligt kortere feriesamvær kan dog fastsættes til et lille 
barn, eller hvis det i øvrigt vurderes at være til barnets bedste. Bemærk at der ikke 
fastsættes ferie med overnattende samvær, hvis der ikke er overnattende 
hverdagssamvær, men at ferie så kan fastsættes som flere sammenhængene dage 
med samvær i dagtimerne. 

 
SPØRGSMÅL: Kan statsforvaltningen ophæve mit samvær? 

SVAR: Ja, hvis det vurderes at være til barnets bedste. Men der skal sædvanligvis en 
hel del til. Eksempelvis anklager af meget grov karakter med nogen form for 
dokumentation, eller ved barnets udtrykkelige ønske under en høring. 

 
SPØRGSMÅL: Har jeg overhovedet mulighed for at få samvær med mit spædbarn? 

SVAR: Ja, f.eks. et par timer et par gange om ugen. Overnattende samvær f.eks. fra 9-
måneders alderen, hvis barnet har været meget knyttet til samværsforælderen helt 
fra fødsel. Det er dog en konkret vurdering fra Statsforvaltningens side ud fra barnets 
forhold. 
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SPØRGSMÅL: Når vi har fælles forældremyndighed, er det så min eks, der 
bestemmer mit samvær med barnet? 

SVAR: Hvis din eks har barnet på sin adresse, og I ikke har nogen samværsresolution, 
så er det i princippet din eks, som bestemmer om der skal være samvær og i hvilket 
omfang. Men du kan altid anmode statsforvaltningen om at fastsætte samværet, så 
der ikke er noget at diskutere. Det anbefales at, I får fastsat samværet enten ved 
aftale (se link om blanketter nederst) eller som samværsresolution, også selvom I har 
det godt nu, da stemningen en dag kan vende. 

 
SPØRGSMÅL: Må jeg se mine børn mens Statsforvaltningen behandler 
samværsansøgningen? 

SVAR: Hvis du i forvejen har en samværsaftale, er det den, der er gældende indtil 
Statsforvaltningen træffer en ny afgørelse. Hvis du ikke har en 
samværsaftale/afgørelse har du mulighed for at bede statsforvaltningen om at 
fastsætte samværet midlertidigt, mens sagen behandles. Dette bør gøres skiftligt og 
med det samme, hvis sagsbehandlingstiden for en endelig afgørelse har udsigt til at 
trække ud. Midlertidigt samvær bør være fastsat inden en måned, men tager pt. 
desværre ofte længere. 

 
SPØRGSMÅL: Skal jeg deltage i en børnesagkyndig rådgivning, for at 
statsforvaltningen kan fastsætte samvær? 

SVAR: Nej, det er ikke nødvendigt, men hvis det er blevet tilbudt, kan den anden 
forælder i givet fald takke ja til rådgivningen og give sit syn på sagen, uden at du er til 
stede til at klargøre dine meninger og ønsker. Derfor er det en god ide at deltage. 
Børnesagkyndig rådgivning sætter sagen i bero, men du kan anmode om, at der 
fastsættes midlertidigt samvær indtil rådgivningen er gennemført, og en permanent 
løsning er kommet i stand. 

 
SPØRGSMÅL: Vi har en 7/7-ordning, men min eks har søgt om, at samværet skæres 
ned til 4/10. Hvad gør jeg? 

SVAR: I princippet vil en afgørelse ikke blive ændret medmindre, at der er væsentlige 
forandringer, som gør sig gældende. Svaret afhænger af, hvilke begrundelser din eks 
har for at ønske samværet nedsat. Disse begrundelser bør du sobert og kort give et 
modsvar. 
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SPØRGSMÅL: Vi har en 4/10-ordning, og nu vil barnet gerne være mere hos mig. 
Hvad gør jeg? 

SVAR: I princippet vil en afgørelse ikke blive ændret med mindre, at der er væsentlige 
forandringer, som gør sig gældende. Skriv et brev og læg vægt på ændrede forhold. 
Vurderes barnet modent nok, vil han/hun blive hørt. Er han/hun over 10 år kan 
han/hun eventuelt selv rette henvendelse til Statsforvaltningen med sit ønske. 

 
SPØRGSMÅL: Min eks vil flytte langt væk, og så vil jeg ikke længere kunne hente 
barnet i skolen på hverdage? 

SVAR: Forældre skal varsle en flytning senest 6 uger inden flytningen finder sted, og 
samværsforælderen kan i det tilfælde anmode statsforvaltningen om hurtigst muligt 
at behandle en sag om overflytning af barnets bopæl. Hvis det afgøres, at din eks 
alligevel beholder barnets bopæl, og kan du derfor ikke længere hente barnet i 
skolen, vil hverdagssamværet bortfalde. Du kan eventuelt i stedet anmode om mere 
feriesamvær for at kompensere. 

 
SPØRGSMÅL: Vi har ikke fælles forældremyndighed. Kan min eks bestemme, at min 
kæreste ikke må hente barnet til samvær fra børnehaven? Hvad hvis vi havde fælles 
forældremyndighed? 

SVAR: Nej, men børnehaven skal altid informeres om, hvis der er andre end 
forældrene, som henter barnet. 

 
SPØRGSMÅL: Min eks har skrevet til statsforvaltningen at jeg truer, når jeg henter 
vores søn til samvær. Det passer ikke, men hvad gør jeg? 

SVAR: Hvis du er bekymret for yderligere anklager, kan du medbringe en ven eller et 
familiemedlem de næste gange. Det skal selvfølgelig være en, som bidrager til en 
neutral eller god stemning. Og så kan du anmode statsforvaltningen om, at 
skiftesituationen flyttes til barnets institution/skole for at hindre, at barnet udsættes 
for en dårlig stemning mellem forældrene. 

 
SPØRGSMÅL: Jeg vil gerne på ferie med barnet i udlandet. Min eks har 
eneforældremyndighed og barnets pas, og vil ikke have at jeg gør det. Hvad sker 
der, hvis jeg alligevel tager af sted? 

SVAR: Du vil ikke kunne rejse uden for Norden, da du ellers skal bruge barnets pas. Du 
kan søge statsforvaltningen om ret til feriesamvær i udlandet. Hvis din eks efter en 
sådan afgørelse ikke udleverer passet, kan du få foretaget en umiddelbar 
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fogedforretning, eller eventuelt få udstedt et midlertidigt pas til barnet hos det lokale 
politi. 

 
SPØRGSMÅL: Mine børn bor 100 km fra mig, og jeg har ikke råd til at hente dem til 
samvær. Kan jeg få nogen hjælp? 

SVAR: I har som forældre et fælles ansvar for at hente og bringe jeres barn. I skal som 
forældre som udgangspunkt selv tilrettelægge transporten af barnet uden 
inddragelse af Statsforvaltningen. 
Begge forældre har mulighed for at søge støtte til samvær jf. Lov om aktiv socialpolitik 
§ 83. Det er en betingelse for at få hjælp efter § 83, at du som ansøger ikke har 
økonomisk mulighed for at betale udgifterne. 

 
SPØRGSMÅL: Min eks har skrevet til Statsforvaltningen, at jeg har krænket mit barn 
seksuelt. Hvad gør jeg? 

SVAR: Undersøg om din eks har meldt det til politiet, har hun ikke det, er det næppe 
at betragte som en reel anklage. Ellers kommenterer du på bedste vis brevet, 
eksempelvis med opfordring til at statsforvaltningen indhenter oplysninger i barnets 
institution/skole og lignende. Da det er en anklage af grov karakter, der givetvis vil 
medføre øjeblikkeligt samværsophævelse, vil det være en god ide at inddrage en 
advokat. Søg eventuelt om at samværet overvåges, mens sagen behandles. 

 
SPØRGSMÅL: Hvad er overvåget samvær, og hvad kan udløse dette? 

SVAR: Overvåget samvær er samvær med en 3. persons tilstedeværelse. Der findes 
flere forskellige former for overvåget samvær. Det kan være for at sikre at barnet ikke 
lider overlast ved et samvær eller for at støtte relationen mellem barnet og 
forælderen. Det bruges også for at løbe samvær i gang, f.eks. hvis der ikke har været 
kontakt gennem lang tid eller som led i en børnesagkyndig undersøgelse. 

 
SPØRGSMÅL: Jeg har fået en resolution om overvåget samvær 3 timer hver 14 dag. 
Det kan jeg slet ikke acceptere. Hvad gør jeg? 

SVAR: En afgørelse, man er utilfreds med, kan ankes. Man sender klagen til 
statsforvaltningen, som videresender den og sagens øvrige akter til ankestyrelsens 
familieretsafdeling. Behandlingstiden kan være lang, pt maksimalt 16 uger for anke af 
samværsspørgsmål, så du bør gennemføre det overvågede samvær frem for slet ikke 
at have kontakt til barnet. Prøv at se på det – hvor urimeligt det end må være – som 
en måde at få dokumenteret sort på hvidt, at du er en god forælder. 
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SPØRGSMÅL: Min eks har sagt til børnehaven, at de ikke må udlevere mit barn til 
mig. Vi har fælles forældremyndighed og ingen resolution. 

SVAR: Er der fælles forældremyndighed har man ret til på ethvert givent tidspunkt at 
afhente sine børn. Er der udfærdiget resolution skal denne dog følges. 

 
SPØRGSMÅL: Vi har en resolution, men de sidste to gange har min eks ikke udlevere 
barnet, hvad skal jeg gøre? 

SVAR: Du retter skriftlig henvendelse til fogedretten. Vedlæg en kopi af resolutionen 
og beskriv kort, hvornår samværet er blevet hindret. Fogeden kan først gå aktivt ind i 
en sag, når der er nægtet udlevering. Der kan altså først rettes henvendelse efter et 
ikke gennemført samvær, og ikke blot ved en trussel. Vær opmærksom på at 
fogedretten har lukket i weekender og i ferier. Fogeden vil indkalde begge parter til et 
møde, hvor problemstillingen synliggøres. Såfremt det er et hyppigt forekommende 
problem uden gyldig grund, vil det blive betragtet som samarbejdschikane, og der vil 
med tiden blive uddelt dagsbøder pr. dag barnet tilbageholdes fra samvær. Det er 
med andre ord vigtigt, at man reagerer hver gang. Man kan anmode om 
erstatningssamvær i fogedretten såvel som i statsforvaltningen. Der kan kun gives 
erstatningssamvær ved fogedretten hvis samværet ikke er genoptaget når dommen i 
fogedretten afsiges. 

 
SPØRGSMÅL: Vi har kun en mundtlig aftale om samvær hver anden weekend, men 
nu vil min eks ikke længere lade mig se barnet. Hvad gør jeg? 

SVAR: Hvis I har fælles forældremyndighed, har I begge ret til at hente barnet i 
institution eller skole, hvormed den hidtidige aftale kan følges. Er barnet ikke i 
institution/skole, bør du hurtigst muligt anmode statsforvaltningen om en midlertidig 
afgørelse, som fastsætter det hidtidige samvær (eller hvad der måtte ønskes). Du skal 
også anmode om en egentlig samværsresolution og ikke kun en midlertidig afgørelse. 

 
SPØRGSMÅL: Vi har en resolution, men min eks har sagt til institutionen, at jeg ikke 
må hente børnene. Skal jeg henvende mig til politiet for at få dem udleveret? 

SVAR: Bopælsforælderen kan godt instruere institutionen om ikke at udlevere barnet, 
men det svarer til at nægte at udlevere til samvær. Hvis ikke man har del i 
forældremyndigheden bør man ikke indlade sig på en længere diskussion med 
institutionen, men i stedet kontakte fogeden. Politiet involverer sig ikke i den slags. 
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SPØRGSMÅL: Skal jeg have en advokat med i fogedretten? 

SVAR: Det er muligt at medbringe en advokat (eller en anden bisidder), men i de 
fleste tilfælde vil det ikke være nødvendigt. 
 

Forskellen på Forældremyndighed, bopæl og samvær   
 

 
Forældremyndighed 

 
Bopæl 

 
Samvær 

 

Værgemål 

Væsentlig medicinsk 
behandling og væsentlige 
indgreb 

Skolevalg, 
videreuddannelse 

Skolefritidsordning 

Risikobetonet 
fritidsaktivitet 

Flytning udenlands, 
herunder flytning til 
Grønland og Færøerne 

Navnevalg 

Religiøse forhold 

Ægteskab 

Pas 

Direkte daglig omsorg 

Daginstitution 

Fritidsaktiviteter 

Flytning indenlands 

Skolepsykolog 

Børnesagkyndig 
rådgivning 

Afgørelser, der relaterer 
sig til samvær – direkte 
omsorg 

Fritidsaktiviteter 
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Børnebidrag  

SPØRGSMÅL: Jeg betaler børnebidrag til mit barn, som jeg ikke længere må få 
samvær med. Kan det være rigtigt? 

SVAR: Ja. Man skal opfylde sin forsørgerpligt, også selvom der ikke er kontakt til 
barnet. 

 
SPØRGSMÅL: Vi har en deleordning, og min eks har eneforældremyndigheden, kan 
jeg så blive pålagt at betale børnebidrag? Hvad hvis vi havde fælles 
forældremyndighed? 

SVAR: Der bør i princippet ikke være nogen forskel på, om der er fælles 
forældremyndighed eller ej. Man kan blive pålagt at betale børnebidrag, hvis det 
vurderes, at man ikke bidrager på lige fod til barnets forsørgelse. For ikke at blive 
pålagt bidrag bør man selv betale for det tøj barnet bruger, når det er på samvær, og 
også til de andre store udgifter, f.eks. sportsaktiviteter og lignende. 

 
SPØRGSMÅL: Min store dreng er flyttet fra min eks’ adresse, skal jeg så stadigvæk 
betale børnebidrag? 

SVAR: Såfremt barnet er over 18 år bortfalder børnebidraget (med mindre barnet er 
under uddannelse og der søges om uddannelsesbidrag). Hvis barnet er under 18 år, 
bortfalder bidraget ikke, hvis barnet f.eks. blot er på efterskole, eller hvis barnet er 
anbragt (i sidstnævnte tilfælde skal bidraget betales til anbringelsesstedet. Hvis 
barnet/den unge under 18 år er flyttet hjemmefra, kan bidraget tilfalde den, som er 
ansvarlig for barnets forsørgelse, dog ikke barnet selv). 

 
SPØRGSMÅL: Kan jeg få nedsat mit børnebidrag, når jeg har store omkostninger ved 
at hente og bringe børnene til samvær? 

SVAR: Nej, men du har mulighed for at søge støtte efter loven om aktiv socialpolitik § 
83 jf. gennemgangen ovenover om samvær. 

 
SPØRGSMÅL: Min eks vil have ægtefællebidrag. Kommer jeg så til at betale både til 
min eks og børnene? 

SVAR: Såfremt din eks er berettiget til ægtefællebidrag, skal der betales både til din 
eks og til børnene. Bidragene har ikke noget med hinanden at gøre, og skal derfor 
ansøges hver for sig. 
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Statsforvaltningen  

SPØRGSMÅL: Jeg er indkaldt til møde i Statsforvaltningen. Hvad gør jeg? 

Lav en A4 side med de 10 positive ting mellem dine børn og dig .... Jeg elsker mine 
børn, vi har god tilknytning, bedsteforældre, legekammerater mm. Nævn 3 
bekymringer nederst ved at dine børn ikke får den aftale som du finder er bedst. 
 
Mærk efter hvad der er bedst for dine børn og fokuser kun på dem. I er som forældre 
eksperter og kun I ved hvad der er bedst. 
 
Husk alle ferier med det samme og optræd venlig, venlig, venlig og bestemt. 
 
Er der mudderkastning sig det er jeg ked af du syntes ... Jeg oplever det bedste er .... 
og nævn de positive ting .... Tænk over og nedskriv en typisk uge før i gik fra hinanden 
hvad er børnene vant til og hvad er bedst for børnene. 

 

SPØRGSMÅL: Hvad sker der, hvis jeg ikke kan møde på den dato, statsforvaltningen 
har indkaldt til møde? 

SVAR: Sædvanligvis vil man få en ny mødedato. Som udgangspunkt bør du dog gøre 
alt, hvad du kan for at møde. Kan det ikke lade sig gøre, skal du huske at melde afbud, 
da det i modsat fald kan blive betragtet som udeblivelse, hvorved mødet 
gennemføres alene med den fremmødte part. 

 
SPØRGSMÅL: Hvor lang tid tager et møde i statsforvaltningen? 

SVAR: Det er meget forskelligt. Der er som regel afsat ca. 1-2 timer til afholdelse af et 
møde. Såfremt der skønnes at være behov, kan der afholdes et nyt møde, evt. som 
børnesagkyndig rådgivning eller konfliktmægling. 

 
SPØRGSMÅL: Hvordan bør jeg forberede mig til mødet? 

SVAR: Medbring f.eks. samtlige dokumenter der vedrører sagen i et ringbind i 
datoorden. Overvej, skriv ned og klargør før mødet, hvilke emner du ønsker drøftet. 
Forsøg at have mentalt overskud, være imødekommende, løsningsorienteret og ’spil 
bold’ med både din ekspartner og sagsbehandleren. Forsøg at undgå at optrappe 
konflikten. 
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SPØRGSMÅL: Hvis min eks har skrevet et brev til statsforvaltningen inden mødet, 
kan jeg så få lov til at se og kommentere det? 

SVAR: Myndighederne skal høre dig, hvis informationer i brevet lægges til grund for 
en afgørelse, som er til ugunst for dig. Du (såvel som din ekspartner) har desuden 
altid mulighed for at søge aktindsigt, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har set alle 
akter i sagen. Myndighederne har 10 arbejdsdage til at give aktindsigten. Som regel 
går det hurtigere. Og du kan altid komme med supplerende oplysninger/svar til 
sagen. 

 
SPØRGSMÅL: Kan jeg medbringe en bisidder til mødet, og hvem kan det være? 

SVAR: Ja, alle har ret til en bisidder til offentlige møder, og denne bisidder kan være, 
hvem man ønsker at medbringe. Man bør ikke medbringe en bisidder, som risikerer at 
optrappe en eventuel konflikt med den anden part. Retten til at lade sig repræsentere 
ved en bisidder gælder ikke hvis partens interesse i at kunne lade sig bistå findes at 
burde vige for væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser eller hvor andet 
er fastsat ved lov. 

SPØRGSMÅL: Er det godt at have en advokat med som bisidder? 

SVAR: En advokat har ikke flere beføjelser end andre i statsforvaltningen. Det er en 
smagssag, hvem man ønsker at medbringe. Vær opmærksom på, at en advokat koster 
penge. En advokat kan virke konfliktoptrappende i forhold til modparten. 

 
SPØRGSMÅL: Kan statsforvaltningen afvise min bisidder? 

SVAR: Nej, ikke som udgangspunkt. Dog er der mulighed for at afvise, hvis en bisidder 
skader sagen for den part, personen er bisidder for. En part kan i øvrigt nægte at 
deltage i et møde sammen med den anden parts bisidder. Det problem kan 
statsforvaltningen vælge at løse på forskellig vis, eksempelvis ved at aflyse mødet, 
ved at holde separate møder med hver af parterne eller ved at lade bisidderen(e) 
sidde ude på gangen, med mulighed for at parterne kan konsultere dem undervejs. 

 
SPØRGSMÅL: Bliver der taget notat under vejledningsmødet, og skal jeg bare skrive 
under? 

SVAR: Juristen har notatpligt og skal med andre ord notere alt væsentligt fra mødet. 
Hvis der indgås en aftale bliver denne skrevet ned, og begge parter underskriver, hvis 
der er opnået enighed. Parterne har ret til at tage notatet med hjem til gennemsyn 
før der underskrives. Man bør tydeligt gøre opmærksom på, hvis der er noget i 
notatet, som man ikke genkender, som hvad der faktisk er sket/sagt/ment. 
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SPØRGSMÅL: Kan statsforvaltningen indhente oplysninger om barnet i skole, 
dagpleje osv? 

SVAR: Ja. Statsforvaltningen kan, hvis det skønnes nødvendigt, indhente relevante 
oplysninger om barnets trivsel i institutionen og hos andre offentlige myndigheder. 
Statsforvaltningen vil anmode om samtykke til at indhente oplysninger forud for at 
det gøres. 

 
SPØRGSMÅL: Hvad går en konfliktmægling ved statsforvaltningen ud på? 

SVAR: Konfliktmægling er et tilbud fra statsforvaltningen til forældre i konflikt om 
f.eks. samvær. Her kan parterne få hjælp til en dialog om deres uenigheder. Der 
deltager sædvanligvis en jurist og en børnesagkyndig (nogle gange både en mand og 
en kvinde). Mødet er uafhængigt af statsforvaltningens sagsbehandling, og der føres 
derfor ikke til notat. Forældrene kan selv indgå aftaler, som så kan videregives til 
statsforvaltningen. Er dette ikke tilfældet, aftales der møde på ny, eller konfliktens 
emne kan gå videre til sagsbehandling. 

SPØRGSMÅL: Kan de ting, vi har talt om ved en konfliktmægling, lægges til grund for 
en videre sagsbehandling eller oversendes til retten? 

SVAR: Børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling er som udgangspunkt fortroligt i 
forhold til det videre sagsforløb. Oplysninger kan dog videregives, hvis begge forældre 
ønsker det. 

 
SPØRGSMÅL: Hvad går en børnesagkyndig rådgivning ved statsforvaltningen ud på? 

SVAR: Ved en børnesagkyndig rådgivning er målet at få forældrene til at finde 
løsninger til barnets bedste. Den børnesagkyndiges fokus vil som regel være rettet 
mod at hjælpe forældrene til at blive enige om nogle løsninger. Rådgivningen er 
fortrolig, og kun hvis begge forældre ønsker et notat fra mødet, kan den 
børnesagkyndige videregive informationer til sagsbehandlingen. 

 
SPØRGSMÅL: Bestemmer den børnesagkyndige, hvor meget samvær jeg skal have 
med mit barn? 

SVAR: En aftale som forældrene bliver enige om kan af den børnesagkyndige noteres 
som gældende. Men ellers er det formelt set sagsbehandleren/dommeren, der 
træffer afgørelserne. Anbefalinger fra en børnesagkyndig vil dog oftest blive 
efterlevet. 

 
 



 

 

73 

SPØRGSMÅL: Kan mit barn blive indkaldt til et møde i statsforvaltningen? 

SVAR: Ja, alle børn uanset alder har ret til at blive inddraget, og skønner man barnet 
gammelt nok og i stand til det, vil barnet blive hørt ved en samtale i 
statsforvaltningen. Det er en fortrolig samtale, men den børnesagkyndige vil 
nedskrive sin vurdering af samtalen med barnet. Hensigten er, at barnet frit skal 
kunne udtrykke sig uden frygt for at føle skam, loyalitetsbrud osv. Det er dog 
sandsynligt, at det under alle omstændigheder kan være en belastende oplevelse for 
barnet. Statsforvaltningerne vil så godt som altid efterleve (psykologens tolkning) af 
barnets ønsker. 

 
SPØRGSMÅL: Er der noget ved en børnesagkyndig undersøgelse, som jeg skal være 
opmærksom på? 

SVAR: En børnesagkyndig undersøgelse har til formål at belyse barnets forhold til 
forældrene, og hvad der måtte være det bedste for barnet fremover. Disse bliver som 
oftest brugt i forældremyndighedssager og lægges ofte til grund for en afgørelse i en 
retssag. Den børnesagkyndige er pålagt et opdrag og styrer forløbet ud fra det. Gode 
råd: Vær dig selv, vær åben, fokuser på barnet og et fremtidigt samarbejde, ikke på 
eks’ens eventuelle fejl og mangler. 

 
SPØRGSMÅL: Må jeg optage samtaler i Statsforvaltningen? 

SVAR: Ja, du må gerne optage samtaler i Statsforvaltningen, som du selv deltager i. 
Hvis du ikke skal have lov til dette skal der være et sagligt grundlag herfor. 

 
SPØRGSMÅL: Hvilken lov bliver anvendt ved Statsforvaltningens sagsbehandling?  

SVAR: Der findes primært tre love - Forvaltningsloven, Offentlighedsloven og 
Persondataloven, samt en række speciallove.  
Persondataloven angiver primært, hvordan den offentlige forvaltning må behandle 
personoplysninger elektronisk dvs. elektronisk databehandling. Persondataloven 
angiver også, hvordan man som individ kan få indsigt i elektroniske personoplysninger 
om en selv.  
 
Forvaltningsloven regulerer den offentlige forvaltnings sagsbehandling i 
afgørelsessager, hvor der er parter dvs. den er særlig relevant for forældre i 
Statsforvaltningen.  
 
Offentlighedsloven indeholder aktindsigtsregler for personer, der ikke er parter i en 
sag, eller hvis sagen ikke er en afgørelsessag.  
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Domstolen  

SPØRGSMÅL: Kan der opnås forlig ved domstolen? 

SVAR: Ja, forældrene kan godt indgå et forlig, både vedrørende samvær og 
bopæl/forældremyndighed. 

 
SPØRGSMÅL: Kan man møde uden advokat i en retssag? 

SVAR: Ja, det kan man godt, men vi anbefaler det ikke. 

 

SPØRGSMÅL: Hvor søger man om fri proces, hvordan gør man det og hvad er 
betingelserne for at få en sådan? 

SVAR: Ved enten Civilstyrelsen eller Domstolene alt afhængig af sagens karakter. Ens 
advokat skal gratis udfærdige en ansøgning. Om man får fri proces, afhænger 
altovervejende af ens indtægt. Der findes også en sjælden mulighed for at få bevilget 
fri proces, hvis sagen er af principiel betydning. 

SPØRGSMÅL: Hvad koster det at føre en retssag? 

SVAR: Udgiften til at føre retssag er individuel og afhænger af, hvor længe sagen 
varer, hvilke skridt retten foretager i en synliggørelse af bestemte problemstillinger, 
hvor meget man bruger sin advokat, osv. Vi anbefaler at advokater udarbejder et 
skriftligt overslag over sagsomkostningerne inden sagen påbegyndes. 

 
SPØRGSMÅL: Hvor lang tid varer en retssag ved henholdsvis byretten og 
landsretten? 

SVAR: Tidsperspektivet er individuelt. Men ca. 3 måneder ved hver instans er normalt. 
Dog kan en sag af særlig hastende karakter gå hurtigere. 

 
SPØRGSMÅL: Hvor mange dommere er der ved de to retsinstanser? 

SVAR: Der er én dommer ved byretten og tre ved landsretten. 
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SPØRGSMÅL: Kan man selv (eller advokaten) anmode om at der gennemføres en 
børnesagkyndig undersøgelse? Er det en fordel? Og hvad indebærer undersøgelsen? 

SVAR: Såfremt det skønnes, at der er behov for en undersøgelse, kan denne allerede 
iværksættes i statsforvaltningen. Er en undersøgelse igangsat før en retssag, 
færdiggøres den. Men ellers kan retten også iværksætte en undersøgelse. Det er ikke 
til at sige om det er en fordel, men en dygtig børnesagkyndig, vil kunne belyse de 
faktiske forhold og barnets bedste. I andre tilfælde vil barnet måske blive manipuleret 
eller føle sig alt for ansvarliggjort. I undersøgelsen vil man blandt andet se på den 
enkelte forælders ressourcer, interaktionen mellem barn og forælder osv. Typisk vil 
den indeholde samtaler med forældrene og observationer med forældre og barn 
sammen. Den børnesagkyndige kan også indhente oplysninger fra offentlige 
myndigheder såsom skolen, lægen, kommunen osv. 

 
SPØRGSMÅL: Hvilke betingelser er der for at anke en byretsdom til landsretterne? 

SVAR: Man kan altid anke en sag til landsretten. 

 
SPØRGSMÅL: Kan man anke en landsretsdom til Højesteret? 

SVAR: Skal en sag have mulighed for at ankes til Højesteret skal den have principiel 
betydning. Procesbevillingsnævnet tager stilling til, om en sag kan føres for 3. Instans 
(Højesteret), det sker dog kun yderst sjældent. Man kan forhøre sig om muligheden 
hos sin advokat. 

SPØRGSMÅL: Kan jeg anlægge en sag om ophævelse af fælles forældremyndighed, 
hvis den anden forælder er flyttet til udlandet mod min vilje og hvor skal den 
anlægges? 

SVAR: Ja. Sagen skal anlægges i Danmark, da det er at betragte som en bortførelse. 
Gør du imidlertid først indsigelser efter et stykke tid, skal sagen anlægges, hvor 
barnet nu har fået bopæl. 

 
SPØRGSMÅL: Jeg har mistanke om, at min eks, som har eneforældremyndigheden, 
vil flytte til udlandet i forbindelse med en ferie. Hvad kan jeg gøre? 

SVAR: Du bør straks gøre indsigelser mod flytningen og anmode statsforvaltningen 
om en ændring af forældremyndigheds- eller bopælsspørgsmålet. Ellers vil sagen 
skulle anlægges hvor barnet får bopæl. 
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Advokaten   

SPØRGSMÅL: Hvordan finder man en advokat til at medvirke i en sag om 
forældremyndighed?  

SVAR: Det er vigtigt at advokaten har speciale i familieret. Se f.eks. liste på 
www.danskefamilieadvokater.dk, eller alternativt via www.advokatsamfundet.dk. 
Nogle advokater tager uden beregning en indledende samtale med klienten, således 
at man har mulighed for at præsentere sagen og se advokaten an. Advokaten bør 
være engageret i sagen og i almindelighed have forståelse for, at klienten skal kunne 
samarbejde med den anden forælder efter afgørelsen. Man bør under alle 
omstændigheder være på ’bølgelængde’ med den advokat man vælger. 

 
SPØRGSMÅL: Er det en god ide at bruge samme advokat i en ankesag? 

SVAR: Der kan være sund fornuft i at benytte den samme advokat gennem hele 
sagen, da denne er bekendt med alle akter og med forløbet. Men det afhænger af, 
om man har været tilfreds med den pågældendes arbejde, og om man føler sig tryg 
ved ham/hende. Er det ikke tilfældet bør man overveje et skift. Det er muligt at få 
udsættelse ved retten i forbindelse med skift af advokat. 

 
SPØRGSMÅL: Har det nogen betydning om det er en mand eller kvinde, der 
repræsenterer mig? Og bør man lade sig repræsentere af en beskikket advokat? 

SVAR: Så længe man er tryg ved vedkommende, og at denne er familieretsadvokat, 
har det ingen betydning, hvorvidt det er en mand eller kvinde. Det samme gælder 
med hensyn til beskikkede advokater – og er man ikke tilfreds, har man ret til at 
udpege en anden advokat end den retten har beskikket. 

 
SPØRGSMÅL: Hvordan kan man bedst forberede sig til et formøde med advokaten? 

SVAR: Sæt sagens akter i et ringbind i datoorden. Skriv en kort opsummering og 
eventuelt en kronologi. Man bør klargøre for sig selv hvilke problemstillinger man 
ønsker behandlet og drøftet med advokaten, herunder klare argumenter vedrørende 
begge forældres forældreevne. 

 
SPØRGSMÅL: Hvor kan man klage over advokater, og hvad kan man klage over? 

SVAR: Man kan klage over en advokat til Advokatnævnet. Man kan klage over 
advokatens opførelse i forbindelse med sagen (disciplinærsager), og man kan klage 
over det beløb advokaten har pålagt til betaling for sagen (salærsager). 

http://www.danskefamilieadvokater.dk/
http://www.advokatsamfundet.dk/
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Fjernelse af børn  

SPØRGSMÅL: Mine børn ser ud til at være ved at blive fjernet fra min eks. Vi har 
fælles forældremyndighed. Kan kommunen det? 

SVAR: Nej, ikke uden at inddrage dig. Der kan være god grund til at føre sag om 
overførsel om bopæl og eventuelt også om eneforældremyndighed. 

 
SPØRGSMÅL: Mine børn ser ud til at være ved at blive fjernet fra min eks, som har 
eneforældremyndigheden. Kan jeg så få børnene hjem hos mig at bo? 

SVAR: Der skal i så fald først føres sag om forældremyndigheden/bopælen, og det vil 
være meget klogt at gå i samarbejde med kommunen. 

 
SPØRGSMÅL: Mine børn er blevet fjernet fra min eks, der har 
eneforældremyndighed. Kommunen fortæller, at jeg kun kan få samvær én gang om 
måneden, men fra statsforvaltningen har jeg en resolution på samvær hver anden 
weekend? 

SVAR: Når barnet er fjernet, bestemmer kommunen alt. Se dog ovenfor om overførsel 
af forældremyndighed/bopæl og samarbejde med kommunen. 

 
SPØRGSMÅL: Kan jeg medbringe en bisidder ved møde i kommunens 
socialforvaltning? 

SVAR: Ja, du har ret til at have en bisidder ved alle møder i offentlig regi. 

  


