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Til høringsparterne 

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven 
(Forældremyndighed, barnets bopæl og samvær for forældre, der er dømt 
efter visse bestemmelser i kapitel 12 og 13 i straffeloven) 
 
Social- og Indenrigsministeriet fremsender hermed høring over udkast til forslag til 
lov om ændring af forældreansvarsloven (Forældremyndighed, barnets bopæl og sam-
vær for forældre, der er dømt efter visse bestemmelser i kapitel 12 og 13 i straffeloven). 
Der henvises til vedlagte oversigt over høringsparter.  

Regeringen ønsker at sikre, at børn i Danmark ikke vokser op i radikaliserede miljøer. 
Regeringen har derfor i dag præsenteret en række initiativer, der bl.a. skal skabe bedre 
mulighed for, at børn ikke skal vokse op hos forældre, der støtter terrorisme mv.  

Afgørelser efter forældreansvarsloven skal altid træffes ud fra, hvad der er bedst for 
barnet. Endvidere skal Familieretshuset og familieretten have fokus på, at afgørelserne 
skal medvirke til at sikre barnets trivsel og beskytte barnet mod vold eller anden be-
handling, der udsætter barnet for skade eller fare.  

Som supplement til bestemmelserne om barnets bedste indeholder forældreansvarslo-
ven i § 4 a en klar formodning for, at det er bedst for et barn, at en forælder, der er 
idømt ubetinget fængselsstraf for særlig grov personfarlig kriminalitet, såsom mand-
drab, seksualforbrydelser eller grov vold, ikke har forældremyndigheden eller del i for-
ældremyndigheden over et barn, og at barnet ikke har bopæl hos eller samvær med 
denne forælder.  

Lovforslaget indebærer en udvidelse af § 4 a i forældreansvarsloven. Med den foreslå-
ede udvidelse af bestemmelsen indføres der ligeledes en klar formodning for, at det er 
bedst for barnet, at en forælder, der er dømt efter visse bestemmelser i kapitel 12 og 13 
i straffeloven, der bl.a. omfatter straffebestemmelser om terrorisme og forbrydelser 
mod statens selvstændighed og sikkerhed, ikke har forældremyndigheden eller del i 
forældremyndigheden over et barn, og at barnet ikke har bopæl hos eller samvær med 
denne forælder. 

I lighed med den gældende formodningsregel kan den foreslåede formodningsregel 
fraviges, hvis det på baggrund af en konkret og dybdegående vurdering findes at være 
det bedste for det enkelte barn. Forslaget sikrer således, at der i forældreansvarssager 
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ikke opstår tvivl om, at hensynet til barnets bedste og barnets ret til trivsel og beskyt-
telse altid sættes over andre hensyn, herunder over hensynet til en forælder, der er 
dømt for terrorisme m.v.  
 
Der henvises til Høringsportalen. 

Social- og Indenrigsministeriet skal anmode om, at eventuelle bemærkninger er mini-
steriet i hænde senest den 14. februar 2020.  

Eventuelle bemærkninger bedes sendt til lifa@sim.dk med kopi til familieret@sim.dk. 
Ministeriet anmoder i den forbindelse om, at bemærkninger ikke fremsendes både 
med brevpost og mail.  

Høringssvarene vil ved fremsættelsen af lovforslaget blive offentliggjort på Hørings-
portalen. Ved afgivelse af høringssvar samtykker høringsparten i, at vedkommendes 
høringssvar, kontaktoplysninger og navn offentliggøres på Høringsportalen. 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede på telefon 41 85 10 15. 
 
Med venlig hilsen 
Liv Faden 
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