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Bemærkninger til høring over udkast til forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven 

m.fl. (Afskaffelse af tvungen delt bopæl og refleksionsperioden samt opfølgning på 

etableringen af det nye familieretlige system m.v.) 

 

Mødrehjælpen vil gerne takke for muligheden for at afgive bemærkninger til lovforslaget. 

 

Lovforslaget omhandler først og fremmest en afskaffelse af refleksionsperioden og den tvungne delte 

bopæl. Det glæder os meget, at der er lydhørhed for de problemer, disse tiltag har betydet for de 

berørte familier i praksis.  

 

I Mødrehjælpens rådgivning samt behandlingsindsats for voldsudsatte har vi mødt mange af de børn 

og familier, hvor delt bopæl og refleksionsperioden har øget konfliktniveauet, og hvor ventetid uden 

hjælp fra systemet skaber utryghed og uvished for barnet. Vi er derfor meget glade for, at det med 

lovforslaget foreslås at afskaffe den delte bopæl og refleksionsperioden.  

 

Mødrehjælpen er endvidere positiv over for forslagets øvrige komponenter, herunder ændringer i 

behandlingen af sager om forældremyndighed ved forældremyndighedsindehaverens død. 

 

Mødrehjælpen bemærker også høringsbrevets tekst om de med finansloven tilførte midler i 

2020 til det familieretlige system. Mødrehjælpen anerkender, at det nødlidende system tilføres 

midler, da de nuværende ventetider er helt uacceptable og er til stor skade for de berørte 

familier. Dog er Mødrehjælpen fortsat stærkt bekymret for, hvorvidt tilførslen af midler er 

tilstrækkelig, da det seneste år har vist en tydelig underfinansiering og derfor alvorlig grad af 

manglende kapacitet i Familieretshuset.  

 

Særligt er Mødrehjælpen optaget af, at familier i konflikt mødes tidligt med rådgivende tilbud 

for at undgå eskalering og udnytte det forebyggende potentiale. Dette er ikke tilfældet i dag, og 

mange børn må grundet ventetiderne leve for længe i uvished og står i centrum af konflikterne. 

Afskaffelse af refleksionsperioden og den delte bopæl vil med stor sandsynligvis afhjælpe dele 

af denne problematik, men Mødrehjælpen mener, at tiltagene ikke i sig selv er tilstrækkelige, 

hvorfor systemets ressourcer i langt højere grad bør afstemmes behovene. 

 

Spørgsmål til høringssvaret kan stiles til politisk konsulent Jacob Holch, jho@moedrehjaelpen.dk. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Trine Schaldemose    Jacob Holch 

Vicedirektør    Politisk konsulent 
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