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Spørg eksperten

Hvert 3. barns rådgivere har 
arbejdet i Statsforvaltningen, 
Ankestyrelsen og kommunen. 
Vi kender derfor skilsmisse- og 

børneområdet bedre end 
nogen anden aktør.

Vi har et solidt greb om 
reglerne og et særegent indblik i 
myndighedernes forvaltning af 
reglerne og myndighedernes 

måde at tænke på - og vi deler 
gerne ud af den viden. 

Denne gratis folder giver dig et 
indblik i reglerne omkring:
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Sagens behandling - fortsat

Samvær
Når I som forældre går fra hinanden, skal I blive enige om, hvem 
jeres barn skal bo mest hos (have folkeregisteradresse hos). 
Denne  forælder bliver  bopælsforælder.  Den anden forælder 
bliver automatisk den samværsberettigede (samværsforælder). 

Hvad er samvær?
Samvær er kontakten mellem barnet og samværsforælderen,
dvs. de tidspunkter, hvor den samværsforælderen har barnet. 
Når Statsforvaltningen beslutter omfanget af samvær, 
er det den samværsberettigedes forhold, de bestemmer 
over. Det er altså den samværsberettigedes kontakt til
barnet, der reguleres. Den samværsberettigede må ikke være
sammen med barnet uden for samværsperioderne, medmindre
der er indgået en aftale herom med bopælsforælderen. 

Man kan få samvær enten ved at indgå en aftale med den 
anden forælder  (”samværsaftale”) eller ved at Statsforvalt-
ningen beslutter det (”samværsresolution”)

Tidligere kunne retten også tage stilling til samvær ved under 
sager om forældremyndighed eller bopæl (”dom”), men det 
hører nu under Statsforvaltningen.

Hvis I ikke kan blive enige om samvær, kan I anmode Stats-
forvaltningen om at træffe en afgørelse. 

Når Statsforvaltningen modtager en ansøgning, vil de visitere 
sagen. Typisk vil de indkalde jer til et samarbejdemøde med
en børnesagkyndig fra Statsforvaltningen Der går typisk 
4-5 uger fra Statsforvaltningen modtager en ansøgning
til de indkalder begge jer forældre til et samarbejdsmøde.

På mødet vil I typisk blive vejledt om Statsforvaltningens 
tommelfingerregler for samvær og hvad der skønnes at 
være bedst for jeres barn henset til dets alder. I vil også blive 
vejledt i de tilbud, Statsforvaltningen har med henblik på at 
hjælpe jer til at finde en løsning sammen. 

Vi anbefaler, at du altid tager en professionel bisidder med 
til møder i Statsforvaltningen. Statsforvaltningen må nemlig        
lægge et “moderat” pres på forældre under møder. Det med 
henblik på at få dem til at opnå enighed om samvær. Det er 
dog vores erfaring, at mange forældre har oplevet efterfølgen-
de at stå med en aftale, de ikke synes de kunne bakke op om, 
når var kommet hjem og havde fået sundet sig lidt.

Sagens behandling

Hvis I ikke kan opnå enighed på samarbejdsmødet,
viderebehandler Statsforvaltningen ansøgningen. De 
afholder typisk enten et mere uddybende møde eller går 
direkte over til skriftlig juridisk sagsbehandling.

Partshøring
Som en del af Statsforvaltningens sagebehandling, er de 
forpligtede til at få jeres bemærkninger til de oplysninger, 
som de synes er væsentlige for sagen. Det betyder bl.a., at I 
altid vil se og få mulighed for at komme med bemærkninger 
til hinandens breve til Statsforvaltningen, hvis disse breve 
indeholder vigtige oplysninger for sagen.

Sagens oplysning
Statsforvaltningen er forpligtet til at sikre sig, at de har fået 
belyst sagen nok til at kunne træffe den afgørelse, der  er 
bedst for jeres barn. Statsforvaltningen kan i den forbindel-
se vælge at tage en samtale med jeres barn (børnesam-
tale). Der kan også indhentes oplysninger fra f.eks. barnets 
daginstitution eller skole ligesom de har mulighed for at 
lave en børnesagkyndig undersøgelse til nærmere belys-
ning af barnets forhold og situation.

Vurdering af sagen
Statsforvaltningen skal træffe beslutninger ud fra, hvad der 
er “bedst for barnet”. Statsforvaltningen skal altså finde 
den bedst tænkelige løsning for netop dit barn. Det betyder, 
at man blandt andet ser på: 
* barnets alder og udvikling
* barnets kontakt til samværsforælderen
* barnets mulighed for en sammenhængende dagligdag
* jeres evne som forældre til at samarbejde
* tidligere praktiseret samvær
* afstanden mellem jeres bopæle 
* barnets egne ønsker for samvær
* særlige rammer og forhold for netop dit barn
* den viden og de erfaringer, der kan betyde noget i 

sagen, f.eks. børnesagkyndig viden om, hvad der generelt 
set er godt for børn på dit barns alder

“Barnet har ret til kontakt 
til begge forældre, dvs. at 
forældre har et fælles 
ansvar for, at barnet har 
samvær.”



Klage over afgørelser
Du kan klage over Statsforvaltningens afgørelser til Ankesty- 
relsens Familieretsafdeling. 

I praksis sker det ved, at du sender klagen til Statsforvaltningen. 
De vurderer herefter sagen igen: Er der grund til at 
genbehandle sagen, eller vil de fastholde afgørelsen? Hvis 
Statsforvaltningen finder grund til at genbehandle sagen, 
starter sagen hos dem igen. Hvis Statsforvaltningen fastholder 
afgørelsen, sender de sagen videre til Ankestyrelsens 
Familieretsafdeling, som behandler klagen. 

Hvis sagen sendes til Ankestyrelsens Familieretsafdeling, 
behandler de typisk sagen på et skriftligt grundlag. De afholder 
meget sjældent møder. Ankestyrelsens Familieretsafdeling 
læser alle sagens dokumenter igennem, hvorefter du oftest vil 
blive bedt om at komme med dine skriftlige bemærkninger til 
klagen. Når de synes, at de har nok oplysninger, vil de enten:
* fastholde Statsforvaltningens afgørelse (“stadfæste” den)
* ændre Statsforvaltningens afgørelse (“omgøre” den) 
* bede Statsforvaltningen om at genopatge sagen (“hjemvise” 

sagen). Hvis sagen hjemvises, tvinges Statsforvaltningen til at 
se på sagen igen.

Et barn kan have været udsat for en række belastninger af 
fysisk, psykisk eller social karakter, som gør barnet ekstra 
sårbart. Statsforvaltningen ophæver endda i visse 
sager samværet eller afslår at fastsætte samvær
for barnets skyld, vis der er et meget højt konfliktniveau.

Negativt prægede børn
Et eksempel på et udsat barn, er et barn præget af
bevidst forælderfremmedgørelse.  Forælderfremmedgørelse 
er et fænomen, som er en del af næsten alle opbrudte familiers 
virkelighed – i større eller mindre grad. Forælderfremmed-
gørelse opstår, når den ene forælder pådutter barnet sit 
negative syn på den anden forælder. Forælderfremmedgørels-
en kan finde sted på mange måder. Den ligger under overflad-
en på selv den mest fornuftige og velmenende forælder, men 
den bliver problematisk – og særligt skadelig for barnet – i de 
tilfælde, hvor den sker bevidst. 

Ved bevidst forælderfremmedgørelse er det den forælder-
fremmegørende forælders mål at ødelægge barnets relation 
til den anden forælder – uden hensyntagen til barnets behov 
og velbefindende. Denne type sager forekommer desværre 
oftere, end man skulle tro. Det klassiske eksempel på bevidst 
forælderfremmedgørelse er sager, hvor der indgives falske 
anklager om overgreb og vold. Det er et effetivt træk, fordi
Statsforvaltningens udgangspunkt i disse sager er at stoppe 
al samvær, mens anklagen undersøges. Alternativet (over-
våget samvær) benyttes desværre sjældent. Konsekvensen 
er, at barnet overlades alene med den fremmedgørende
forælder i de gennemsnitligt 6 måne er, der tager
Statsforvaltningen at træffe en afgørelse, hvorfor det oftest 
ender med at overtage den forælderfremmedgørende 
forælders negative syn på den anden forælder, når sagen
er færdigbehandlet. Det vil barnet gøre i et forsøg på at 
overleve. Sker det, ender sagen i mange tilfælde med, at 
samværet ikke genoprettes, selv om Statsforvaltningen har 
vurderet, at anklagerne er usande. Det fordi Statsforvalt-
ningen skønner, at den massive mellemliggende prægning 
indebærer, at samvær nu er et overgreb på barnet.

Udfordringen ved sårbare børn

Bliver dit barn forælderfremmedgjort, er det en hård 
kamp at kæmpe, men det ér muligt at imødegå fremmed-
gørelse. Vores psykolog kan således give dig redskaber til 
at friholde dit barn fra den klemme, det er sat i. 

At få hjælp er vigtigt. Det er ikke sundt for et barn at have 
en forælder, som sætter sine egne behov og agenda før 
barnets behov. Og det er direkte skadeligt for barnet, når 
det sker i en sådan grad, at der er tale om direkte forælder-
fremmedgørelse. Det viser sig da også ofte, at en forælder-
fremmedgørende forælder har alvorlige udfordringer i sin 
evne til at være forælderr, herunder at vedkommende 
heller ikke fungerer hensigtsmæssigt i sin måde at være 
forælder på i dagligdagen selv når den anden forælder er 
ude af billedet.

Når det gælder fremmedgørelse, er en tidlig indsats den 
bedste indsats. Det er vigtigt at lette presset på barnet - 
det kan vi hjælpe dig med at gøre. Så tag fat i os, hvis du 
oplever, at dit barn præges negativt. 

Sårbare børn - fortsat

Midlertidig afgørelse
Statsforvaltningen kan bestemme, at der skal være et 
midlertidigt samvær, mens sagen behandles. Afgørelsen 
gælder, indtil der er truffet en endelig afgørelse, eller I 
indgår en aftale. 

Vi anbefaler altid, at man ansøger om midlertidigt samvær. 
Bemærk i den forbindelse, at der findes to typer af midler-
tidigt samvær: kontaktbevarende samvær og almindeligt 
midlertidigt samvær. Søg altid om begge dele.

Du kan klage over en midlertidig afgørelse til Ankestyrel-
sens Familieretsafdeling på samme måde som du klager 
over en endelig afgørelse.



Praktisk informationer

Barnets initiativret
Indtil børn er fyldt 18 år, er det forældrene, som tager 
beslutninger på børnenes vegne, men alle børn, som er fyldt 10 
år, har en initiativret. Initiativretten betyder, at barnet kan bede 
Statsforvaltningen om at indkalde forældrene til et møde om 
forældremyndigheden, barnets bopæl eller omfanget af sam-
været med samværsforælderen.

Formål
Målet med initiativretten er at give barnet en mulighed for at 
sikre et møde i Statsforvaltningen. Det kan f.eks. være hvis 
barnet af en eller anden grund ikke kan tale med sine forældre 
om sine ønsker og behov. Det kan også være, hvis forældrene 
ikke lytter til, hvordan barnet gerne vil have, at tingene skal være 
efter forældrenes samlivsophør. Brugen af initiativretten giver 
derfor barnet en mulighed for at tvinge forældrene til at høre 
barnets holdninger.

Hvad skal barnet gøre
Barnet skal kontakte Statsforvaltningen, f.eks. ved at ringe til
Statsforvaltningens børnetelefon eller ved at gå ind på
Statsforvaltningens børnewebside: www.morogfarskalskilles.dk.

Vi er et team af professionelle, som bl.a. har specialiseret os i 
alt fra forældremyndighed, bopæl og samvær til barnets ram-
mer ved skilsmisse, børne- og relationsmønstre, dynamikker i 
opbrudte familier, afkodning af børn mv.

Vores mål er at yde en helhedsorienteret indsats. 

Juridisk rådgivning
Vores juridiske rådgivere er jurister, der har arbejdet 
i Statsforvaltningen, Ankestyrelsen eller kommunen. 
De kender med andre ord reglerne og de tankegangen
bag de beslutninger, myndighederne træffer. De rådgiver,
bistår dig ved møder og skriver breve til myndighederne
for dig mv. De klæder jer også gerne på til at forstå
den nye juridiske virkelighed, som åbner sig når I overgår  fra
kernefamilie til opbrudt familie, hvor I bl.a. tildeles nye roller.

Psykologisk rådgivning
Vores psykologer har fokus på at hjælpe dig med at skærme
dit barn, så det  ikke kommer i klemme i voksenkonflikter.
Du kan f.eks. få praktiske redskaber  til at imødegå negativ
prægning af dit barn eller få hjælp til at italesætte svære
emner. De kan også give dig redskaber til at styrke jeres
kommunikation og samarbejde, ligesom de kan give dig red-
skaber til at se bag om den anden forælders handlinger mv. 

Du styrer slagets gang
Vi mener, at du bør sidde i førersædet på din sag ligesom du 
skal kunne gennemskue og styre økonomien forbundet med 
sagen. Derfor tager vi ikke den fulde bold og løber med den, 
som advokaterne gør. Vi løber kun med den bold, som du har 
behov for, at vi hjælper med. 

Vi skræddersyr med andre ord vores hjælp til dine konkrete 
behov. Samtidig har vi fokus på netop din situation samt dine 
og dit barns behov i processen. 

Hvert 3. barn kan hjælpe
Økonomien skal holde
Alle skal have råd til rådgivning med et højt fagligt 
niveau. Derfor har vi både lave priser og en unik beta-
lingsmodel, så du undgår økonomiske overraskelser.

Klippekort
Du køber et klippekort - vi bruger klip, når vi arbejder.
Du bestemmer i den forbindelse hvornår, hvordan og 
hvor meget, vi skal arbejde. Ubrugte klip tilhører selvfølgelig
dig - ikke os. Læs mere i vores forretningsbetingelser.

Min konto
Vores betalingsmodel centrerer sig om vores online kunde-
portal, som automatisk opretter en personlig kundekonto
til dig, første gang du logger ind på portalen. Du finder
portalen på vores hjemmeside www.h3b.dk (tryk “MIN SIDE”).
Her kan du bl.a. tanke klippekort op, følge dit forbrug af klip, 
se dine stamdata inkl. kontaktoplysninger, booke møder mv. 

Møder
Vores møder afholdes som udgangspunkt som telefon-
møde i et virtuelt mødelokale, men vi  kommer også gerne
til dig, hvis du skulle foretrække et personligt møde (der 
afregnes da for transport). Dine behov sætter dagsor-
denen.  
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