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Bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om forret-
ningsordenen for det rådgivende udvalg i Familieretshu-
set 

 

Mødrehjælpen vil gerne takke for muligheden for at komme med bemærkninger til be-

kendtgørelsen.  

Overordnet mener Mødrehjælpen, at det nye familieretlige system – trods velkendte im-

plementeringsudfordringer – er en vigtig og væsentlig nyskabelse. Tusindvis af børn og 

deres forældre er afhængige af, at systemet fungerer effektivt og med høj kvalitet. Derfor 

er Mødrehjælpen stærkt optaget af at bidrage til denne opgave med udgangspunkt i de 

flere tusinde henvendelser vi årligt imødekommer med skilsmisse som tema.    

Mødrehjælpen har i processen med tilblivelsen af det ny familieretlige system været 

stærk fortaler for et rådgivende organ, der kan komme med input, erfaringer og forslag til 

systemets virke. En af erfaringerne fra de tidligere Statsforvaltninger var desværre netop, 

at systemet lukkede sig om sig selv og først sent åbnede op for dialog med de mange ak-

tører, der både professionelt og i civilt regi møder, hjælper og rådgiver familier i brud. Det 

er derfor Mødrehjælpens opfattelse, at det familieretlige system har brug for en fokuse-

ret, konstruktiv og løsningorienteret rådgivning fra det nedsatte udvalg, den fremsatte 

bekendtgørelse vedrører.  

 

Med netop erfaringerne fra de tidligere statsforvaltningers interessentforum – samt lig-

nende rådgivende udvalg - in mente er det dog Mødrehjælpens bekymring, at den i be-

kendtgørelsen foreslåede ændring om at ophæve begrænsningen i antal pladser i det 

rådgivende udvalg kan blive en hæmsko. Et for stort udvalg risikerer at blokere for foku-

seret og løsningsorienteret rådgivning af Familieretshuset, idet både et tidsmæssigt 

aspekt og håndtering af divergerende positioner er af betydning. 

   

Derfor fraråder Mødrehjælpen som udgangspunkt at udvalget udvides alene med henblik 

på bredere organisatorisk repræsentation. Mødrehjælpen anerkender dog, at der kan 

være behov for at supplere udvalget med faglig kompetence og indsigt på visse områder i 
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et omfang svarende til 1-2 nye medlemmer. Dette vil styrke udvalgets rådgivende kapaci-

tet og bidrage til familieretssystemets opgaveløsning på et solidt, balanceret grundlag. 

 

Mødrehjælpen finder, at den nuværende sammensætning af det rådgivende udvalg giver 

mulighed for relevant og balanceret repræsentation af relevante fagligheder og erfarin-

ger, dog med undtagelse af familieretsadvokater – hvorfor denne tilføjelse er yderst rele-

vant. Hvis der skal peges på en særlig faglighed, der mangler i den nuværende sammen-

sætning, mener Mødrehjælpen, at denne kunne være inden for misbrugsområdet, der er 

relevant for behandlingen af § 7-sager.  

 

Spørgsmål til høringssvaret kan stiles til politisk konsulent Jacob Holch via e-mail 

jho@moedrehjaelpen.dk. 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Trine Schaldemose   Jacob Holch 

Vicedirektør    Politisk konsulent 
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