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1. Introduktion til Familieretshuset –
Børn og Familie

I april 2019 blev der oprettet et nyt familieretligt system, hvor
Statsforvaltningen blev nedlagt, og Familieretshuset blev etableret.
Formålet var at etablere ét samlet familieretligt system, hvor barnet
i højere grad er i centrum for sagens behandling, og hvor forløbet er
mere helhedsorienteret og gennemskueligt.
Reformen betyder overordnet, at sager om forældremyndighed,
bopæl og samvær begynder i Familieretshuset.
Sagerne behandles meget forskelligt i Familieretshuset – afhængigt
af, om der er risikofaktorer til stede i sagen eller ikke. I nogle sager
er der derfor stort fokus på at få sagerne oplyst, mens der i andre
er stort fokus på en konflikthåndterende tilgang, hvor der arbejdes
med at styrke forældrenes samarbejde med henblik på at
understøtte barnets trivsel.
Den endelige afgørelse træffes enten af familieretten eller af
Familieretshuset.

Børn og Forældre
Opgaver og funktioner

Familiemægling

Rådgivnings- og
afklaringssamtale

Familieretlig udredning

Børnesagkyndig rådgivning
Børnesagkyndig udtalelse
Konfliktmægling

Samarbejdskurser

Børneenheden
Opgaver og funktioner

Kontaktperson

Børnesamtalen

Overvåget samvær

Barnets initiativret

Børnenes skilsmissetelefon

Møde i Familieretten

Børnegrupper

Generelt om sagsbehandlingen i Familieretshuset
Ansøgning – ikke ”egen drift”
Forvaltningsmyndighed – FVL
• Partshøring
• Begrundelse
• Klagevejledning
• Aktindsigt
Møde – skriftlig sagsbehandling

Oplysninger
• Forældres henvendelser
• Samtidig henvendelse fra myndighed
• Krisecentererklæring
• Tidligere sager
• Indhentelse af oplysninger
• § 29 og § 30 – kun § 7 sager
• Samtykke
• Børnesamtale
• BSE/BSU
• Overvåget samvær

Sagsgangen i Familieretshuset - § 6 sagerne
Aftale

Screening

Visitation

Møde
Eventuel
hastebehandling
i Visitationen

- Børnesagkyndig

Mæglingssporet
• De åbne tilbud
Sagsoplysning
• Børnesamtale
• Oplysninger

- samtidig med
mødebestilling

Sagsoplysning
• Forældrene
• Institution
• Evt. kommune
• Børnesamtale

Midlertidig
afgørelse

Afgørelse

Familieretten

Midlertidig
afgørelse

Sagsgangen i Familieretshuset - § 7 sagerne

Visitation

Møde (separate)
Eventuel
hastebehandling
i Visitationen
- før/samtidig med
mødebestilling

Sagsoplysning
• Forældrene
• Myndigheder
• Institutionen
• Børnesamtale

Midlertidig
afgørelse

- Jurist og
børnesagkyndig

Sagsoplysning
• BSU/BSE
• Overvåget sv
• Børnesamtale
• Myndigheder
• Institutionen
• De åbne tilbud

Midlertidig
afgørelse

Aftale

Familieretten

2. Screening og visitation

De tre spor
”Det grønne, det gule og det røde”

§ 5 – de enkle sager

§ 6 – de mindre enkle sager

§ 7 – de komplekse sager

§ 5 – de enkle sager
• Aftaler – forældrene er enig e

▪ Aftaler om delt bopæl
▪ A f t a l e r m e l l e m fo r æ l d r e o m æ n d r i n g
a f fo r æ l d r e m y n d i g h e d e n
• Kvittering og re gistrering

§ 6 – de mindre enkle sager
• A n s ø g n i n g e r o m fo r æ l d r e m y n d i g h e d ,
bopæl og samvær
• Ing en risikofaktorer

§ 7 – de komplekse sager
• A n s ø g n i n g e r o m fo r æ l d r e m y n d i g h e d ,
bopæl og samvær
• Der er risikofaktorer

Den digitale løsning – screeningen
Automatisk sortering – screening
• Aftaleblanketter - § 5
• Ansøgning om forældremyndighed, bopæl eller
samvær - § 6 eller § 7 afhængigt af
oplysningerne

HO: Den digitale løsning
U: Ansøgningsblanketter – PDF
U: Anden form

Screening for risikofaktorer
- ansøgninger om forældremyndighed, bopæl og samvær

Mod barnet: vanrøgt, seksuelt grænseoverskridende
adfærd, fysisk vold og psykisk vold

Risikofaktorer

Fysisk eller psykisk vold mellem forældrene
Misbrug eller svær psykisk lidelse hos en forælder

Flere spørgsmål i skemaet
- vedrørende risikofaktorer
”Ja” til en risikofaktor
• Uddybning
”Ja” til en risikofaktor vedrørende vold
• Fælles møde eller separate møder
Øvrige spørgsmål
• Barnets sikkerhed og tryghed
• Forælderens egen tryghed

Et højt konfliktniveau

Udgangspunktet er § 6 – familiemægling

Højkonfliktsager – § 7
• Mange år
• Mange sagsakter
• Oftest intet samvær

Visitation
Ansøgningen og eventuelle andre oplysninger

Hastesager – midlertidige
ansøgninger

Omvisitering
• Ikke en risikofaktor
• ”Skjult” risikofaktor

• Risikofaktor fra tidligere sagsbehandling
Andre vurderinger
• Hastebehandling

Telefonisk kontakt
• Ansøger

• Kommunen – krisecenter
Mødebestilling
Orientering af kommunen

Oplysninger fra den anden forælder
Screeningen
Visitationen

• Ingen oplysninger
• Tidligere oplysninger
• Ansøgninger fra begge
Efterfølgende oplysninger

• Omvisitering

3. Sager med oplysning om
vold
v

Sager med oplysning om vold
• Sager med oplysning om vold behandles efter § 7
• Sagerne behandles tværfagligt i Familieretshuset
• Familieretshuset oplyser sagerne – herunder
oplysninger om vold
• En konkret vurdering
• Forældrenes egne oplysninger
• BSU/BSE
• Oplysninger fra myndigheder og institutioner
• Samarbejdet med kommunen
• Overvåget samvær
• Børnesamtale
• Den endelige afgørelse træffes af familieretten
• Byrettens dom kan ankes til landsretten

• Familieretshuset træffer midlertidige afgørelser om
forældremyndighed, bopæl og samvær, under sagens
behandling i Familieretshuset
• Barnets perspektiv ud fra et kortere
tidsperspektiv
• Forældrenes egne oplysninger
• Oplysninger fra myndigheder og institutioner
• Børnesamtale
• Familieretshusets midlertidige afgørelser kan påklages
til familieretten
• Der kan træffes flere midlertidige afgørelser under
sagens behandling og en midlertidig afgørelse kan
ændres

Sagens oplysning
• Familieretshuset beslutter
• Officialprincippet – som myndighed har
Familieretshuset ansvaret for, at en sag oplyses
tilstrækkeligt, inden der træffes afgørelse
• Beskrevet i lov om Familieretshuset

§ 26. Familieretshuset foretager oplysning af en § 6-sag
og tilbyder parterne rådgivning og konflikthåndtering, jf.
kapitel 6. Finder parterne ikke en løsning på deres
uenighed, træffer Familieretshuset afgørelse i sagen, når
den er oplyst, efter bestemmelserne i den lov, som sagen
er omfattet af, jf. dog § 27.

§ 28. En § 7-sag behandles tværfagligt af
Familieretshusets børne- og familiefaglige medarbejdere
og juridiske sagsbehandlere. Andre faggrupper inddrages
efter behov i behandlingen af sagen.
Stk. 2. Der skal i behandlingen af en § 7-sag være
fokus på beskyttelsen af barnet og Børneenhedens
afdækning af barnets perspektiv.
Stk. 3. Familieretshuset sørger for tværfaglig
behandling, undersøgelse og oplysning af sagen,
herunder belysning af forældrenes personlige
egenskaber og deres evne til at drage omsorg for barnet,
når det er relevant. Der skal foretages en børnesagkyndig
undersøgelse som led i oplysningen af sagen,
medmindre en sådan undersøgelse ikke er nødvendig for
afgørelsen af sagen.

Beslutning om sagens oplysning
Familieretshusets beslutninger vedrørende sagens
oplysning
• Kan ikke påklages særskilt
• Hvis der klages over en midlertidig afgørelse, kan
der samtidig klages over beslutninger omkring
sagsbehandlingen
Når sagen indbringes for familieretten kan det også gøres
gældende, at sagen bør oplyses yderligere
Familierettens beslutninger vedrørende sagens oplysning
kan heller ikke påklages særskilt, men hvis familierettens
dom ankes til landsretten, kan det gøres gældende, at
sagen ikke er tilstrækkeligt oplyst

Forældreansvarsloven – hensynet til barnet
§ 1 – hensynet til barnets bedste og ret til trivsel og beskyttelse
I alle forhold, som er omfattet af denne lov, skal hensynet til
barnets bedste og barnets ret til trivsel og beskyttelse komme i
første række.

§ 4 – fokus på at beskytte barnet mod vold, herunder at være
vidne til vold
Afgørelser efter loven skal træffes ud fra, hvad der er bedst for
barnet. Familieretshuset og familieretten skal have fokus på, at
afgørelser skal medvirke til at sikre barnets trivsel og beskytte
barnet mod vold eller anden behandling, der udsætter barnet for
skade eller fare, herunder at være vidne til vold.

§ 4 a – formodningsregel vedrørende forældre dømt for
personfarlig kriminalitet
Er en part idømt ubetinget fængselsstraf eller dømt til
anbringelse … for overtrædelse af straffelovens §§ ..., kan der
ikke, medmindre det er bedst for barnet, træffes afgørelse om
følgende:
1) At parten har forældremyndigheden eller del i
forældremyndigheden over barnet efter § 11, § 13, stk. 2, § 14,
§ 15, stk. 2 eller 3, eller §§ 15 a eller 26-28.
2) At barnet har bopæl hos parten efter § 17, stk. 1, eller § 26.
3) At barnet har samvær eller anden kontakt med parten efter
§§ 20-21, 22, 29 eller 29 a.
…

§ 5 – barnets egne synspunkter
I alle forhold vedrørende barnet skal der tages hensyn til barnets
egne synspunkter alt efter alder og modenhed.

Forældreansvarsvejledningen – hensynet til barnet
Barnets bedste
”Helt centralt i det familieretlige system står barnet…”
”Bestemmelserne i §§ 1, 4 og 4 a betyder, at hensynet til
barnets bedste og barnets ret til trivsel og beskyttelse har forrang
over andre hensyn ved alle afgørelser efter forældreansvarsloven,
uanset om afgørelsen er midlertidig eller endelig. Ved
vurderingen af barnets bedste skal der altid foretages en
helhedsvurdering, hvor der tages hensyn til barnets samlede
situation.”

Børneenheden – inddragelse af barnet
”…barnet har sin egen indgang til det familieretlige system i
form af Børneenheden i Familieretshuset. Børneenheden tilbyder
barnet støtte i form af bl.a. en kontaktperson og hjælp til at få
en bisidder.
Børneenheden har åbne tilbud, som også kan anvendes af børn
i brudte familier, hvis forældre ikke har en familieretlig sag under
behandling. Det er endvidere Børneenheden, der taler med
barnet, når det skal inddrages direkte i sagsbehandlingen via
f.eks. en børnesamtale eller en børnesagkyndig undersøgelse.
Børneenheden medvirker dermed til at sikre, at barnet kommer
så trygt som muligt igennem sagen, samtidigt med at barnets
perspektiv inddrages og tillægges betydning for afgørelsen af
sagen.”

4. Midlertidige afgørelser

Forældreansvarsloven
§ 26 – midlertidig forældremyndighed og midlertidig bopæl

§ 29 – midlertidigt samvær

Under en sag om forældremyndighed kan den myndighed, der
behandler sagen, efter anmodning bestemme, hvem
forældremyndigheden midlertidigt skal tilkomme, eller hos hvem af
forældrene barnet midlertidigt skal have bopæl. Under en sag om
barnets bopæl kan det efter anmodning bestemmes, hos hvem af
forældrene barnet midlertidigt skal have bopæl.
Stk. 2. En afgørelse efter stk. 1 gælder, indtil der foreligger en
endelig aftale eller afgørelse, som kan fuldbyrdes.
Stk. 3. En afgørelse efter stk. 1 bortfalder, hvis anmodningen om,
at der træffes afgørelse om forældremyndighed eller barnets bopæl,
tilbagekaldes eller afvises, eller hvis forældrene genoptager
samlivet.

Under en sag om forældremyndighed, om barnets bopæl, om
samvær eller om anden kontakt kan der efter anmodning træffes
afgørelse om midlertidigt samvær eller om anden kontakt.
Stk. 2. En afgørelse efter stk. 1 under en sag om samvær gælder,
indtil der foreligger en endelig afgørelse om samvær, der kan
fuldbyrdes, en aftale om samværet eller en afgørelse eller aftale om
anden kontakt.
Stk. 3. En afgørelse efter stk. 1 under en sag om
forældremyndighed eller barnets bopæl bliver endelig, når der
foreligger en endelig afgørelse om forældremyndigheden eller
barnets bopæl, der kan fuldbyrdes, eller en aftale om
forældremyndigheden eller barnets bopæl.

§ 29 a – midlertidigt kontaktbevarende samvær

§ 30 – ændring af en midlertidig afgørelse

Har barnet ikke samvær med den forælder, der anmoder om
samvær, skal Familieretshuset hurtigst muligt og inden 3 uger efter
modtagelsen af en anmodning om fastsættelse af samvær træffe
en midlertidig afgørelse om kontaktbevarende samvær. § 29, stk. 2
og 3, finder tilsvarende anvendelse.

En midlertidig afgørelse efter §§ 26-29 kan ændres.

Forældreansvarsvejledningen
Midlertidige afgørelser i sager om vold
”…skal Familieretshuset hurtigst muligt fjerne muligheden for overgreb
ved at træffe en midlertidig afgørelse…. Familieretshuset skal dog i
forbindelse med sagens oplysning og i forbindelse med, at der træffes
en midlertidig afgørelse, være opmærksom på at undgå, at forælderens
forbindelse med barnet afbrydes og ødelægges som følge af grundløse
eller chikanøse beskyldninger.”

Midlertidigt ophør af samvær

Midlertidig forældremyndighed

”Familieretshuset skal også være opmærksom på, at der kan være
behov for samtidig med en midlertidig afgørelse om forældremyndighed
at træffe en midlertidig afgørelse om ophør af samvær. Det gælder
særligt i sager, hvor der er fælles forældremyndighed, og den ene
forælder er flyttet på krisecenter med barnet på grund af vold i familien,
og volden er tilstrækkeligt bestyrket, f.eks. ved anmeldelse til politiet
eller kommunen eller ved krisecentererklæring,”

”Særligt i sager, hvor der er fælles forældremyndighed, og den ene
forælder er flyttet på krisecenter med barnet på grund af vold i familien,
og påstanden om volden er tilstrækkeligt bestyrket, f.eks. ved
anmeldelse til politiet eller kommunen eller ved krisecentererklæring, vil
der kunne være behov for at træffe en midlertidig afgørelse om
forældremyndighed, idet den anden forælder i modsat fald vil kunne få
barnet udleveret fra daginstitutionen, skolen el.lign. … samt at sikre at
barnet kan få ro under sagens behandling.”

”En afgørelse om midlertidig begrænsning eller ophævelse af
samværet må ikke være mere indgribende, end situationen
nødvendiggør. Det er altid barnets bedste, der er afgørende ved
vurderingen af sagen.”

”Afgørelsen beror som andre afgørelser efter forældreansvarsloven på
en individuel vurdering af, hvad der er bedst for barnet i den konkrete
situation.”

Forældreansvarsvejledningen
Midlertidig fastsættelse af samvær
”Afgørende for fastsættelsen af midlertidigt samvær er, hvad der er bedst
for barnet under sagen…”
...fokus på, at den midlertidige afgørelse bl.a. skal medvirke til at sikre
barnets trivsel.
…tages hensyn til barnets egne synspunkter alt efter alder og
modenhed.”
”Det er væsentligt at holde sig for øje, at der er en selvstændig
forpligtelse til at sikre, at den midlertidige afgørelse medvirker til at sikre
barnets trivsel og beskytte barnet mod vold eller anden behandling, der
udsætter barnet for skade eller fare, herunder at være vidne til vold. ”
”Er der tvivl om, hvad der i den konkrete sag vil være bedst for barnet,
kan fastsættelse af overvåget samvær i en periode være et fornuftigt
alternativ, indtil det nærmere er undersøgt, om der er noget til hinder for
samvær uden overvågning.
Hvis der ikke er i tvivl om, at der skal være samvær, men der er
usikkerhed om omfanget af samværet, bør der hurtigst muligt etableres
samvær med et omfang, som Familieretshuset mener, samværet i hvert
fald skal have.
Er der tale om en situation, hvor der ikke er kontakt mellem barnet og
den ansøgende forælder, skal Familieretshuset afklare, om der kan
fastsættes midlertidigt kontaktbevarende samvær efter lovens § 29 a.”

Forældreansvarsbekendtgørelsen –
kontaktbevarende samvær
§ 8. Familieretshuset skal træffe en midlertidig afgørelse om
kontaktbevarende samvær efter § 29 a i forældreansvarsloven,
medmindre den, der anmoder om samvær, meddeler Familieretshuset,
at midlertidigt kontaktbevarende samvær ikke ønskes fastsat, eller der
er begrundet tvivl om, at samvær er bedst for barnet.

Hastesagsbehandlingen – overblik
+/- Midlertidig ansøgning
•
•

Vejledningsforpligtelse
Møde / hastebehandling

Sagsoplysning
•
•
•
•
•

Kort tidsfrist – kort tidsperspektiv – hvad er bedst for barnet
under sagen
Oplysninger fra ansøger
Oplysninger fra kommune og/eller politi
Oplysninger i krisecentererklæring
Børnesamtale

Afgørelsen – vurderingen
•
•
•

Bedst for barnet
Sagens oplysninger
Konkret behov

Klageadgang
•
•

Til familieretten
Frist på 4 uger

Ændring af midlertidig afgørelse
•
•

Ny midlertidig afgørelse
Ophævelse af midlertidig afgørelse

Bortfald af den midlertidige afgørelse
•
•

Endelig afgørelse/aftale
Sagen hæves/tilbagekaldes

Domstolenes praksis
•
•

Konkrete vurderinger
Overvåget samvær

Midlertidig ansøgning
+/- Midlertidig ansøgning
•
•

Vejledningsforpligtelse
Møde / hastebehandling

Ingen midlertidig ansøgning
Som udgangspunkt indkaldes forældrene til et møde
Der vejledes eventuelt om midlertidige afgørelser
Hvis vi vurderer, at der bør træffes en midlertidig afgørelse på
grund af oplysninger om aktuel vold sættes sagen dog til vores
hasteteam, som herefter kontakter ansøger

Midlertidig ansøgning
Vi behandler den midlertidige ansøgning så vidt muligt før mødet
I de fleste sager bestiller visitator et møde samtidig med, at der
bestilles en hastebehandling
I sager med oplysninger om aktuelle problemstillinger omkring
vold bestiller visitator kun en hastebehandling

Den midlertidige afgørelse – sagsoplysning
Kort tidsfrist – kort tidsperspektiv – hvad er bedst for
barnet under sagen

• Oplysninger fra forældrene
• Oplysninger fra tidligere sagsbehandling
• Er volden anmeldt til politiet
• Er der sket underretning til kommunen
• Skadestuerapport
• Oplysninger i krisecentererklæring
•Telefoniske
Oplysninger
fra kommunen
i øvrigt
høringer
og indhentelse
af oplysninger
• Børnesamtale

Ofte telefonisk kontakt til forældre og myndigheder
Partshøring

Den midlertidige afgørelse – vurderingen
Afgørelsen – vurderingen
•
•
•

Bedst for barnet
Sagens oplysninger
Konkret behov

Bedst for barnet
•
•
•
•
•

§ 1 – hensynet til barnets bedste og ret til trivsel og
beskyttelse
§ 4 – fokus på at beskytte barnet mod vold, herunder at
være vidne til vold
§ 4 a – formodningsregel vedrørende forældre dømt for
personfarlig kriminalitet
§ 5 – barnets egne synspunkter
Ud fra et kortere tidsperspektiv

Sagens oplysninger
•

En konkret vurdering på baggrund af alle sagens oplysninger

Krisecentererklæringer
Forældreansvarsvejledningen
• Kan tillægges betydning for en midlertidig afgørelse
som bestyrkelse af en påstand om vold
Indholdet af erklæringen
• Gengivelse af forælderens oplysninger
• Medarbejderens egne observationer og eventuelle
vurderinger

Sammenholdt med andre oplysninger
• Modsatrettede oplysninger fra kommunen eller politiet
• Nyere afgørelser hvor samme oplysninger forelå
• Barnets egen holdning

Den midlertidige afgørelse – vurderingen
Konkret behov for en midlertidig afgørelse
• Konkret begrundelse for hvorfor en midlertidig
afgørelse vil være bedst for barnet
• Beskytte barnet mod udlevering til/samvær med
en voldelig forælder
• Sikre barnet ro under sagens behandling
• Uenigheden mellem forældre, der har fælles
forældremyndighed, medfører, at barnet ikke får
den nødvendige medicinske eller psykologiske
behandling, ikke kan påbegynde et påkrævet
skole- eller uddannelsesforløb mv
• Bortførselsrisiko
• § 4a
• Mindst indgribende (proportionalitetsprincippet) –
overvåget samvær – midlertidig bopæl

Den midlertidige afgørelse – øvrigt
Klageadgang
•
•

Til familieretten
Frist på 4 uger

Ændring af midlertidig afgørelse
•
•

Ny midlertidig afgørelse
Ophævelse af midlertidig afgørelse

Bortfald af den midlertidige afgørelse
•
•

Endelig afgørelse/aftale
Sagen hæves/tilbagekaldes

Domstolenes praksis
•
•

Konkrete vurderinger
Overvåget samvær

5. Mødet med forældrene
v

Familiemægling § 6
Familiemæglingsspor
Opfølgende
møde

Møde

Familieretligt
Udredningsspor

Afgørelse

Familieretten

Indhente
oplysninger

Børnesamtale

Konfliktmægling/
børnesagkyndig
rådgivning

Juridisk
behandling

Kursus

Aftale

Familieretligt udredningsspor § 7
Familieretten

Tværfagligt team
Åbne tilbud
Børnesamtale
BSU / BSE

Indhentelse
af
oplysninger
Inddragelse
af kommunen

Opfølgende
møde

Sagsfremstilling

Mødet med forældrene – overblik
Fælles møde eller separate møder

Aftale eller afgørelse

• Mistanke om vold mod forælderen selv eller dennes
barn (herunder særbørn)

• Frivillighed
• Betænkningstid

Bisidder/partsrepræsentant

Omvisitering af sagen

•

FVL § 8

Pauser i mødet

• Fra § 6 til § 7
• Fra § 7 til § 6

Afgørelseskompetence
• Familieretshuset
• Familieretten

Separate møder
– ved oplysning om vold
Familieretshuslovens § 10, stk. 2
”Familieretshuset kan indkalde parterne til at deltage i et
møde sammen. Dette gælder dog ikke, hvis en part eller
dennes barn har været udsat for voldelig adfærd fra den
anden part, eller der er mistanke herom, medmindre parten
er indforstået med, at parterne deltager i mødet sammen.”

Forældreansvarslovens § 31a, stk. 3
”En part har ikke pligt til at deltage i mødet sammen med
den anden part, hvis den anden part har udsat parten eller
partens barn for voldelig adfærd, eller der er mistanke
herom.”

Retten til partsrepræsentation og bisidder

Forvaltningslovens § 8
”Den, der er part i en sag, kan på ethvert tidspunkt af
sagens behandling lade sig repræsentere eller bistå af andre.
Myndigheden kan dog kræve, at parten medvirker personligt,
når det er af betydning for sagens afgørelse.
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, 1. pkt., gælder ikke, hvis
partens interesse i at kunne lade sig repræsentere eller bistå
findes at burde vige for væsentlige hensyn til offentlige eller
private interesser, eller hvor andet er fastsat ved lov.”

Pauser og betænkningstid – aftale eller afgørelse
Pauser i mødet
• Tale fortroligt med sin partsrepræsentant/bisidder
• Få råd fra sin partrepræsentant/bisidder

Aftale eller afgørelse
• Aftale i en § 7 sag kræver at FRH vurderer, at ”aftalen
er udtryk for, hvad der er bedst for barnet”
• Aftale kræver enighed mellem forældrene
• Frivillighed – ret til en afgørelse

Betænkningstid
• Eventuelt tale med sin partsrepræsentant/bisidder
inden tager stilling til det videre forløb
• Indgå aftale
• Fastholde ansøgning, herunder midlertidig
ansøgning
• Oversendelse til retten/afgørelse

Omvisitering af sagen
Fra § 6 til § 7

Fra § 7 til § 6

• Hvis en sag er visiteret til behandling som en § 6 sag,
og mistanken om vold først kommer frem under
behandlingen af sagen, skal visitationen af sagen som
udgangspunkt ændres, så sagen behandles som en §
7-sag
• Tilstrækkeligt med en oplysning om en risikofaktor

• Hvis en sag er visiteret til behandling som en § 7 sag,
og det under sagens behandling viser sig, at der
ikke/ikke længere er risikofaktorer til stede, ændres
visitationen af sagen også som udgangspunkt, så
sagen (færdig)behandles som en § 6 sag
• Som udgangspunkt først efter en vis undersøgelse af
risikofaktoren

Afgørelseskompetence
– Familieretshuset og familieretten
Afgørelseskompetence

Afgørelseskompetence

• Familieretshuset
• De midlertidige afgørelser under vores
behandling af sagen
• Afgørelser om samvær i sager uden risikofaktorer
(§ 6 sagerne)
• U: Afgørelsen vil være indgribende for
barnet

• Familieretten
• De midlertidige afgørelser under familierettens
behandling af sagen
• Afgørelser om forældremyndighed og bopæl
• Afgørelse om samvær i sager med risikofaktorer § 7 sagerne
• Afgørelse om samvær i sager uden risikofaktorer,
hvor afgørelsen vil være indgribende for barnet
• Afgørelser om samvær kan ændres under en
fuldbyrdelsessag

Mange tak for Jeres
opmærksomhed

