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Forord 

Forord 
Forord 
I 2013 fandt der 18.858 skilsmisser sted i Danmark. I 2014 var tallet steget til 
19.387. Det er det højeste antal skilsmisser, der nogensinde har været i Dan-
mark på et år. 
 Tallet er imidlertid ikke dækkende for, hvor mange par der i virkeligheden 
går fra hinanden – for oveni kommer opløsningen af alle de papirløse forhold, 
som ikke bliver registreret nogen steder. 
 Selvom mange forældre går fra hinanden i enighed, så er der en del skils-
misseforældre, der er så uenige, at de bliver nødt til at få deres sag behandlet i 
Statsforvaltningen og i nogle tilfælde ved domstolene. Faktisk har hvert tredje 
skilsmissebarn som 11-årig oplevet så konfliktfyldt en skilsmisse, at sagen 
endte i Statsforvaltningen. 
 Forældre, der går fra hinanden har – ud over viden om den krise, en skils-
misse er – brug for viden om regler og praksis vedrørende forældreansvar. 
Uanset om forældrene som udgangspunkt er enige eller uenige om deres fæl-
les barn, giver det tryghed at kende barnets rettigheder og ens egne rettighe-
der og pligter efter forældreansvarsloven. Viden om, hvordan samlivsophæ-
velsen/skilsmissen og forhold vedrørende barnet behandles i Statsforvaltnin-
gen og eventuelt ved retten, kan også gøre processen mere overskuelig og 
hjælpe med at holde fokus på, hvad der er bedst for barnet. 
 Det er den viden, som forældre efterspørger, og de praktiske spørgsmål, 
jeg bliver stillet som rådgiver, der har inspireret mig til at samle faglig viden, 
erfaringer og råd i denne bog. Jeg håber, at oplysningerne i bogen vil være 
med til at ruste forældrene til det bedst mulige samarbejde til fordel for barnet 
og give en realistisk forventning til, hvad myndighedernes sagsbehandling 
kan udrette. 
 Bogen fokuserer på de vigtigste juridiske og praktiske forhold vedrørende 
barnet før, under og efter opbruddet i familien. 
 Bogen er neutral forstået på den måde, at den ikke forholder sig kritisk til 
lovgivningen og praksis. Den bagvedliggende tanke er dog, at forældrene og 
deres rådgivere altid skal sætte barnet i centrum og fokusere på løsninger, der 
i den aktuelle situation er bedst for barnet. 
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 »Når forældre går fra hinanden« er en praktisk håndbog i forældreansvar, 
som kan læses fra ende til anden, men som også kan fungere som en opslags-
bog, hvor man kan finde oplysninger om det familieretlige systems opbyg-
ning, processen i Statsforvaltningen og i retten, finde svar på et konkret 
spørgsmål eller forslag til, hvordan et specifikt problem kan løses på de om-
råder, der erfaringsmæssigt volder problemer. 
 En stor tak til Jonna Waage, tidligere kontorchef i Statsforvaltningen og 
retsassessor ved Glostrup ret, som har taget sig tid til at gennemlæse bogen 
og komme med gode faglige input. 
 Love og praksis er opdateret frem til den 19. marts 2015. Bogen har med-
taget de seneste ændringer i forældreansvarsloven, der blev vedtaget den 19. 
marts 2015, og som træder i kraft den 1. oktober 2015. 
 
Anita Plesner Björk 
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Bogens indhold og opbygning 

Bogens indhold og opbygning 
Bogens indhold og opbygning 
Bogen fokuserer på forholdene omkring børnene, når forældre går fra hinan-
den. Da reglerne vedrørende børnene er de samme, hvad enten der er tale om 
et gift eller et ugift par, der går fra hinanden, skelnes der ikke mellem skils-
misse, samlivsophør, samlivsophævelse og samlivsbrud m.v., medmindre det 
er nødvendigt. 
 Bogen beskæftiger sig med forældreansvaret. Det vil sige, at den behand-
ler områderne: 

– Forældremyndighed 
– Barnets bopæl 
– Samvær 

Bogen behandler herudover også spørgsmålet om: 

– Børnebidrag 

Børns forsørgelse hænger sammen med forældreansvaret og spiller så stor en 
rolle for forældrene, at det er meningsfuldt at medtage området i bogen. 
 Reglerne og sagsgangen vedrørende selve samlivsophævelsen og skils-
missen berøres kun helt overordnet, men bogen indeholder i kapitel 1 en: 

– Oversigt i forbindelse med bruddet 

Oversigten kan hjælpe med at give et overblik over de ting, det er vigtigt at 
ordne og tage stilling til ved et samlivsbrud, og her er forhold vedrørende sel-
ve separationen/skilsmissen og bodelingen taget med. 
 Bogen indeholder også en: 

– Ord- og begrebsliste 

Listen forklarer mange af de ord og begreber, man støder på i forbindelse 
med, at man går fra hinanden. 
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Endelig er der: 

– Et kapitel, der giver en oversigt over de steder, forældre kan få hjælp, når 
de går fra hinanden 

Inden bogen går mere i dybden med hvert af hovedområderne: forældremyn-
dighed og bopæl, samvær og børnebidrag, er der nogle tværgående kapitler, 
der blandt andet redegør for: 

– Forældreansvarsloven og dennes hovedprincipper: kapitel 2 
– Opgavefordelingen mellem Statsforvaltningen og domstolene, rammerne for 

sagsbehandlingen, klageadgangen og fuldbyrdelsen af sagerne: kapitel 3 
– Sagernes forberedelse, behandling og gang i systemet: kapitel 4 
– De forligsmæssige tilbud, som forældre kan benytte sig af: kapitel 5 

Ideen bag de tværgående kapitler er at forklare de praktiske og retlige rammer 
for myndighedernes behandling af sager om forældreansvar og børnebidrag 
og samtidig forsøge at undgå alt for mange gentagelser om processen og 
principperne i loven. Da kapitlerne skal kunne læses uafhængigt af hinanden, 
har det dog ikke været muligt at undgå gentagelser. 
 Der er medtaget et kapitel, der specielt fokuserer på tiden op til og lige 
omkring bruddet mellem forældrene, idet denne vanskelige periode erfa-
ringsmæssigt volder særlige problemer for forældrene: kapitel 6. 
 Nedenstående kapiteloversigt er ment som en hjælp til den læser, der hur-
tigt ønsker at danne sig et overblik over bogen og læse udvalgte kapitler. 
 Af hensyn til læsevenligheden starter hvert kapitel med en kort oversigt 
over indholdet, ligesom hvert kapitel afsluttes med en opsummering af ho-
vedpunkterne. 
 Der er i selve teksten gengivet en del afgørelser fra retten og Ankestyrelsens 
Familieretsafdeling, ligesom centrale lovparagraffer i forældreansvarsloven og 
lov om børns forsørgelse er gengivet direkte i teksten. Bag i bogen findes en 
oversigt over de afgørelser, der er medtaget fra Tidsskrift for Familieret (TFA). 
 Forældreansvarsloven, L103 2014/2015 Forslag til lov om ændring af 
forældreansvarsloven og retsplejeloven som vedtaget, bekendtgørelse om 
forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v., bekendtgørelse af lov 
om børns forsørgelse, bekendtgørelse om børne- og ægtefællebidrag samt 
uddrag af retsplejeloven er trykt som bilag i bogen. 
 Henvisninger til litteratur er holdt på et absolut minimum, men bogen in-
deholder en litteraturliste, hvor den litteratur, der er henvist til, og anden rele-
vant litteratur er medtaget. 
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Oversigt over bogens kapitler 

Oversigt over bogens kapitler 
Oversigt over bogens kapitler 
Kapitel 1 beskriver kort skilsmissens betydning for barnet og vigtigheden af 
at søge hjælp, inden forældrenes samarbejde går i hårdknude til skade for 
barnet. Kapitlet indeholder endvidere en liste over de vigtigste ting, der skal 
tages stilling til i forbindelse med, at forældre går fra hinanden. 

Kapitel 2 præsenterer baggrunden for forældreansvarsloven og hovedprin-
cipperne i loven, ligesom de seneste ændringer i forældreansvarsloven og 
retsplejeloven gennemgås. Herefter beskrives retsgrundlaget for både sager 
om forældreansvar og børnebidrag. 

Kapitel 3 beskriver Statsforvaltningen, og hvordan roller og opgaver er for-
delt mellem Statsforvaltningen og retten, når det handler om behandlingen af 
familieretlige sager. Der ses endvidere på regler og principper ved sagsbe-
handlingen, klageadgangen, muligheden for at få fri proces samt fuldbyrdel-
sen af aftaler og afgørelser om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær 
i fogedretten. 

Kapitel 4 handler om sagernes forberedelse og behandling fra start til slut – 
primært i Statsforvaltningen, men også ved retten. Kapitlet beskriver blandt 
andet processen, oplysningen af sagerne, møderne i Statsforvaltningen og 
barnets inddragelse i sagen. Kapitlet beskriver endvidere forskellen på aftaler 
og afgørelser, muligheden for at få en midlertidig afgørelse samt muligheder 
og begrænsninger i adgangen til at få ændret aftaler og afgørelser om foræl-
dreansvar og børnebidrag. 

Kapitel 5 gennemgår de tilbud om blandt andet børnesagkyndig rådgivning 
og konfliktmægling, som Statsforvaltningen tilbyder både forebyggende og 
under sagernes behandling. Der ses også på en række andre forligsmæssige 
tilbud uden for statsforvaltningsregi. 
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Kapitel 6 fokuserer på retstilstanden, i perioden fra forældrene beslutter sig 
for at gå fra hinanden, og indtil de har indgået aftaler om barnet eller fået en 
afgørelse. 

Kapitel 7 behandler spørgsmålet om forældremyndighed og barnets bopæl. 
Der fokuseres på, hvilke beslutninger bopæls- og samværsforælderen kan 
træffe, når de har fælles forældremyndighed, og spørgsmål, der typisk volder 
problemer for forældrene. Endelig ses der på mulighederne for at få en afgø-
relse, når forældrene har konflikter om forældremyndighed og/eller bopæl. 

Kapitel 8 behandler barnets ret til samvær med forældrene og typiske kon-
flikter og tvivlsspørgsmål, der kan opstå i forbindelse med samvær. Der ses 
også på mulighederne for at få en afgørelse om samværet, hvis forældrene ik-
ke selv kan blive enige. 

Kapitel 9 drejer sig om børnebidrag. Kapitlet beskriver pligten til at forsørge 
barnet og de forskellige måder, pligten kan opfyldes på. Kapitlet behandler 
endvidere fastsatte og aftalte børnebidrag, uddannelsesbidrag, særlige bidrag 
samt spørgsmål om forskudsvis udbetaling, inddrivelse og skattemæssige 
spørgsmål. Endelig berører kapitlet de offentlige tilskud. 

Kapitel 10 giver en oversigt over de steder, hvor forældre – gratis eller mod 
betaling – kan finde rådgivning og vejledning i forbindelse med opbrud i fa-
milien og samarbejdsvanskeligheder mellem forældrene. 
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KAPITEL 1 
Når forældre går fra hinanden 

Kapitel 1. Når forældre går fra hinanden 
Dette indledende kapitel sætter nogle tal på, hvor mange danske børn der op-
lever en skilsmisse og hvilke omkostninger, det kan have for børnene og for-
ældrene. Herefter afgrænses bogen til de juridiske og mere praktiske spørgs-
mål, der opstår, når forældre går fra hinanden. Endelig er der opstillet en tjek-
liste, der kan hjælpe med at holde styr på de ting, det er vigtigt at ordne og ta-
ge stilling til, når forældre går fra hinanden. 

1.1. Skilsmissens betydning for børn 
1.1. Skilsmissens betydning for børn 
Tusindvis af forældrepar går fra hinanden hvert år, og skilsmisser er blevet så 
almindelige, at mange dårligt løfter et øjenbryn, når de hører om en skilsmis-
se. Faktum er imidlertid, at ca. 25.000 børn hvert år oplever, at deres mor og 
far går fra hinanden, og at det for den enkelte familie og ikke mindst det en-
kelte barn er en livskrise, der kan sætte sig dybe spor. 
 Selv par, der er enige om at gå fra hinanden, kan ikke undgå på et eller an-
det tidspunkt i processen at blive følelsesmæssigt berørt af bruddet, og der er 
vel ikke mange, der tror på, at den lykkelige skilsmisse findes – i al fald ikke, 
hvis der er børn involveret. 
 Når forældre bliver skilt, vil de største tabere som regel være børnene, der 
ikke har haft noget valg, og som skal navigere mellem to forældre, der måske 
selv er ramt af sorg og frustration, og derfor periodevis ikke er i stand til at 
bevare overblikket, overskuddet og empatien. 
 Situationen er alvorlig, idet undersøgelser viser, at skilsmissebørn klarer 
sig dårligere end børn fra ubrudte familier. Ud over flere tilfælde af psykiske 
vanskeligheder, såsom angst og depression, klarer de sig dårligere i uddan-
nelsessystemet og på arbejdsmarkedet. 
 Den større viden og bevidsthed om skilsmissens betydning for børn har væ-
ret med til at sætte egentlig skilsmisseforebyggelse på dagsordenen. Der findes 
nemlig dokumentation for, at selv korte kommunikationskurser kan redde æg-
teskaber. I rapporten »Parinterventioner og samlivsbrud« fra Det Nationale 
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