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Høringsparterne 
 

Høring over udkast til vejledning om forældremyndighed, barnets bopæl 

og samvær 

Social- og Indenrigsministeriet sender hermed udkast til ændring af vejledning om 

forældremyndighed, barnets bopæl og samvær i høring. 

Vejledningen ændres som følge af vedlagte Forslag til lov om ændring af forældrean-

svarsloven (Forældremyndighed, barnets bopæl og samvær for forældre, der er dømt 

for overtrædelse af straffelovens terrorbestemmelser), som social- og indenrigsmini-

steren fremsatte den 7. oktober 2020.  

Ændringerne af vejledningen er markeret med ændringsmarkeringer. Det bemærkes, 

at korrektur- og opsætningsmæssige ændringer og opdaterede henvisninger m.v. ikke 

er markeret.  

Der henvises endvidere til vedlagte fortegnelse over de myndigheder og organisationer 

m.v., der høres over forskrifterne. 

Social- og Indenrigsministeriet skal anmode om, at eventuelle bemærkninger til for-

skrifterne er ministeriet i hænde senest fredag den 16. november 2020.  

Eventuelle bemærkninger bedes sendt til lth@sim.dk med kopi til familieret@sim.dk. 

Ministeriet anmoder om, at bemærkninger ikke fremsendes både med brevpost og 

mail.  

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede på telefon 41 85 12 03.  

 

Med venlig hilsen 

Lars Thøgersen 
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Høringsliste til høring over udkast til vejledning om forældremyndighed, 

barnets bopæl og samvær som ændret som følge af Forslag til lov om æn-

dring af forældreansvarsloven (Forældremyndighed, barnets bopæl og 

samvær for forældre, der er dømt for overtrædelse af straffelovens terror-

bestemmelser) 

Aalborg Universitet (Juridisk Institut) 
Aarhus Universitet (Juridisk Institut) 
Advokatrådet 
Amnesty International 
Barnets Tarv Nu 
Børnerådet 
Børnesagens Fællesråd 
Børns Vilkår 
Danner 
Danske Advokater 
Danske Familieadvokater 
Datatilsynet 
Dommerfuldmægtigforeningen 
Domstolenes Tjenestemandsforening 
Et barn to forældre 
Familieretshuset 
Foreningen af Advokater og Advokatfuldmægtige 
Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre 
Foreningen Mor 
Godfar 
Kvinderådet 
Københavns Universitet (Det Juridiske Fakultet) 
Landsforeningen Børn og Samvær 
Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK) 
Landsforeningen for børn og forældre 
Mandecentret 
Mødrehjælpen 
Red Barnet 
Retspolitisk Forening 
Retssikkerhedsfonden 
Syddansk Universitet (Juridisk Institut) 
VIVE 
 
 


