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Høring over Familiestyrelsens rapport om evalueringen af forældreansvarsloven
Familiestyrelsen sender hermed Familiestyrelsens rapport om evalueringen af forældreansvarsloven i
høring. Samtidig vedlægges en bilagsdel til rapporten.
Endelig vedlægges også evalueringsundersøgelsen ”Dom til fælles forældremyndighed. En evaluering af forældreansvarsloven”, som er udarbejdet af SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.
Forældreansvarsloven trådte i kraft den 1. oktober 2007 og indeholder reglerne om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær. Loven bygger på en politisk aftale af 5. december 2006 mellem den
daværende regering og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftalepartierne besluttede i forbindelse med vedtagelsen af loven, at der
skulle foretages en evaluering af forældreansvarsloven med henblik på at følge lovens anvendelse og
implementering og særligt effekten af lovens nye muligheder. Der blev derfor iværksat et forskningsprojekt, som bl.a. skulle belyse omfanget og virkningen af afgørelser om fælles forældremyndighed, betydningen af fokus på barnets perspektiv og inddragelse af barnet samt virkningerne af
forældrenes fælles ansvar for barnet. Samtidig skulle eksisterende statistikker udbygges, så der tilvejebringes løbende oplysninger om børns familieforhold.
Der er opstillet 9 overordnede temaer for evalueringen af loven:










Fælles forældremyndighed mod den ene forælders ønske
Barnets bopæl
Barnets perspektiv (inddragelse og initiativret)
Vold og anden grænseoverskridende adfærd
Samarbejdschikane
Samvær (deleordninger, fælles ansvar for transport, samvær med andre)
Adgangen til at rejse nye sager om forældremyndighed og bopæl
Retternes fastsættelse af samvær
Uhensigtsmæssigheder i loven af mere teknisk karakter
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- 2 En meget væsentlig del af lovens evaluering er SFI’s evalueringsundersøgelse om dom til fælles
forældremyndighed samt en dataindsamling om statsforvaltningernes behandling af sager efter loven.
Evalueringen består derudover bl.a. af Justitsministeriets Forskningskontors undersøgelse af belysningen af barnets perspektiv, indsamling af data, gennemgange af praksis samt beskrivelser af metoder og sagsgange. Endelig er relevante aktører blevet inddraget i evalueringsprocessen bl.a. ved, at
Familiestyrelsen har nedsat en faglig ekspertgruppe om evalueringen af forældreansvarsloven, som
består af repræsentanter for Domstolsstyrelsen, Den Danske Dommerforening, Dommerfuldmægtigforeningen, Danske Familieadvokater, Indenrigs- og Sundhedsministeriet (nu Økonomi- og Indenrigsministeriet), statsforvaltningerne og Familiestyrelsen. Resultaterne af disse bidrag og dataindsamlingen om statsforvaltningernes behandling af sager efter loven er optrykt i bilagsdelen til rapporten.
Selve rapporten er bygget op omkring de overordnede temaer for evalueringen og tilstræber at samle
og sammenholde de forskellige bidrag, der kan belyse evalueringens temaer. Evalueringsrapporten
vil danne grundlag for de politiske drøftelser om eventuelle ændringer af loven. Et sådant forslag til
lov om ændring af forældreansvarsloven vil også blive sendt i høring.
Familiestyrelsen beder om at modtage høringssvar til Familiestyrelsens evalueringsrapport senest
den 5. december 2011. Høringssvar modtages gerne elektronisk på familiestyrelsen@famstyr.dk.
Det bemærkes, at evalueringsrapporten også vil være tilgængelig på Familiestyrelsens hjemmeside
(familiestyrelsen.dk) og på høringsportalen (hoeringsportalen.dk).
En høringsliste vedlægges til orientering.
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