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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:

FORÆLDREMYNDIGHED

©2015 Copyright 
Alle rettigheder til materialet i denne e-bog tilhører 
Hvert 3. barn ApS. 

HVAD BETYDER DET 
     AT HAVE DEL I 
FORÆLDREMYDIGHED?



Afgrænsning 

Typer
Som forældre har I enten forældremyndigheden sammen 
(fælles forældremyndighed) eller også har en af jer forældre-
myndigheden alene (eneforældremyndighed). Hvilken type I 
har, afhænger af mange ting, herunder om I er eller har været 
gift, om I har indgået aftaler om forældremyndighed (f.eks. en 
omsorgs- og ansvarserklæring) mv.

Ved samlivsophøret
Når I går fra hinanden, vil I enten have fælles forældremyn-
dighed, eller også har mor forældremyndigheden alene. Som 
reglerne er i dag har man som far ikke forældremyndigheden 
alene, med mindre det opnås via aftale, afgørelse eller ved dom.

Efter samlivsophøret
Efter I er gået fra hinanden, ændres forældremyndigheden kun, 
hvis I indgår aftale om en ændring, der træffes en afgørelse om 
midlertidig ændring eller der afsiges en dom.

Generelt
Det er vigtigt at vide, at verden ser forskellig ud afhængig af 
hvilken type forældremyndighed, I har. Hvis I er usikre på, hvilken 
form for forældremyndighed I har, kan I læse meget mere i 
vores e-bog om forældremyndighed.

Forældremyndighed vedrører de store ting i dit barns liv. Hvis I 
har fælles forældremyndighed, skal I være enige om disse ting. 
Har du forældremyndigheden alene, bestemmer du selv.

At have forældremyndigheden over et barn betyder, at du skal 
passe på barnet. Det giver dig også ret til at få alle oplysninger 
om barnet, og du bestemmer f.eks. over:
* skolevalg og skolefritidsordning
* navneændring 
* religiøse forhold inkl. religiøse arrangementer
* væsentlig medicinsk behandling og væsentlige indgreb
* risikobetonet fritidsaktivitet
* ægteskab
* pas
* flytning til udlandet, inkl. Grønland og Færøerne
* værgemål

Orienteringsretten i øvrigt
Bemærk, at  du kun har ret til at få meget overordnede  
oplysninger om barnet og dets trivsel, hvis du ikke har del i 
forældremyndigheden. Denne ret kan indskrænkes, hvis man 
mener, det vil skade barnet, at du får oplysningerne.

Betydning

Forældremyndigheden vedrører som sagt de store ting 
i barnets liv. Når forældremyndighedsspørgsmålet er 
afklaret, skal det bestemmes, hvilken forælder, der skal 
have bopælsretten, og hvilken forælder, der skal have 
samværsretten. Da de to rettigheder er en afgrænsning 
inden for “paraplybegrebet” forældremyndighed, vil vi kort 
beskrive retternes indhold. 

Bopælsret 
Bopælsretten vedrører dit barns dagligdag. At have 
bopælsretten betyder, at du bestemmer over dit barns
daglige liv, som f.eks. daginstitution (ikke skole), fritids-       
aktiviteter uden for samværsperioderne, flytning inden for 
Danmarks grænser, og om dit barn skal gå til psykolog 
(kun offentlige tilbud). Barnet har folkeregisteradresse på 
bopælsforælderens bopæl - og dermed har bopælsforæl-
deren bopælsretten. Ved fælles forældremyndighed er 
bopælsforælderen den forælder, barnet bor mest hos (ved 
deleordninger: har folkeregisteradresse hos). Har du foræl-
dremyndigheden alene, er du automatisk bopælsforælder. 

Samværsret
Den forælder, der ikke er bopælsforælder, er samværs-
berettiget. Den samværsberettigede er altså den forælder, 
som barnet ikke bor mest hos (ved deleordninger: ikke 
har folkeregisteradresse hos). Når Statsforvaltningen 
beslutter omfanget af samvær, er det den samværs-
berettigedes forhold, de bestemmer over (uanset om der 
er tale om en delordning, hvor forældre har lige meget tid 
sammen med barnet, eller andre former for samvær).

Samvær er de tidspunkter, hvor den samværsberettigede 
har barnet. Den samværsberettigede må ikke se barnet 
uden for samværsperioderne, med mindre der er indgået 
en aftale med bopælsforælderen. Man kan få samvær 
enten ved, at man indgår en aftale med den anden forælder 
(”samværsaftale”), eller ved at Statsforvaltningen beslutter 
det (”samværsresolution”). Tidligere kunne retten også 
tage stilling til samvær ved sager om forældremyndighed 
eller bopæl (”dom”), men det må de ikke mere.

“At have forældremyndigheden 
alene giver dig ikke ret til at 
bestemme over samværet.”



Fælles forældremydighed 
- uenighed om bopælsretten

Eneforældremyndighed
Ved samlivsophør
Har du haft forældremyndigheden alene, mens I var sammen, 
har du det også, efter I går fra hinanden. Har du forældre-
myndigheden alene, er du automatisk bopælsforælder, og 
den anden forælder er automatisk samværsberettiget. Ved 
uenighed om samvær er der typisk ikke noget samvær, 
før Statsforvaltningen har truffet en afgørelse. Det er den 
samværsberettigede, der kan indgive en ansøgning om samvær 
til Statsforvaltningen. Bopælsforælderen kan nemlig ikke 
søge om fastsættelse af samvær på den samværsberettigedes
vegne. Når først samværet er fastsat kan bopælsforælderen
dog søge om ændring af samværet ved behov herfor. 

Efter samlivsophør
Du kan også have fået forældremyndigheden alene, efter 
I er gået fra hinanden. Hvis I tidligere havde fælles forældre-
myndighed, hvor du var bopælsforælder, fortsætter den 
samværsberettigedes ret til samvær uden ændring. Hvis den 
anden forælder tidligere havde forældremyndigheden alene, 
eller der tidligere var fælles forældremyndighed, hvor du var 
samværsberettiget, er der typisk ikke noget samvær, før Stats-
forvaltningen har truffet en afgørelse. Det er i så fald den anden 
forælder, der skal søge om samvær.

Ved fælles forældremyndighed forventes det, at I skal 
være enige om, hvem af jer, der skal være bopælsforælder 
og dermed have bopælsretten. Hvis I kan blive enige om 
bopælsspørgsmålet, er den anden forælder automatisk den 
samværsberettigede. 

Når forældre er enige om, hvem der skal være bopælsforælder, 
indgår de ofte i samme forbindelse en aftale om den samværs-
berettigedes ret til samvær. Ved uenighed om samvær kan 
Statsforvaltningen hjælpe med at fastsætte samværet. 

Vi anbefaler
Vi anbefaler altid, at man ikke indgår en aftale om bopælsretten, 
med mindre der samtidig indgås en aftale om rammerne for 
samvær, og med mindre man har sikret sig, at man forstår 
alle juridiske faldgruber knyttet til at afgive bopælsretten. Det 
skyldes, at bopælsforælderen har særlige rettigheder. Den 
forælder, som ikke kan have barnet primært boende (den sam-
værsberettigede), bør derfor som minimum sikre sig en orden-
tlig, skriftlig samværsaftale, inden vedkommende afskriver sig 
noget så vigtigt som bopælsretten.

Fælles forældremydighed 
- enighed om bopælsretten

Ved fælles forældremyndighed, hvor I er uenige om, hvem 
der skal have bopælsretten, skal spørgsmålet afklares. 

Afklaring
En sag om uenighed om barnets bopæl skal starte hos 
Statsforvaltningen. Kan I ikke blive enige der, henvises 
sagen til retten. Ved uenighed er det nemlig i sidste 
ende retten, der bestemmer, hvem af jer, der skal være 
bopælsforælder. Når det er afklaret, hvem der er bopæls-
forælder, er den anden forælder automatisk samværs-
berettiget. Den samværsberettigede kan nu søge 
Statsforvaltningen om fastsættelse af samvær. Husk at 
søge om midlertidig fastsættelse af samvær, hvis der er 
tale om uenighed ved samlivsophør, så I får en hurtigere 
afklaring, som kan gælde til retten har talt. 

Uenighed ved samlivsophør
Når I har fælles forældremyndighed, og uenigheden 
om bopælsretten opstår i forbindelse med, at I går fra 
hinanden, står I i en “retsløs” tilstand. Det gør I, indtil 
spørgsmålet om bopælsretten er afklaret - indtil da har I
begge den samme ret til barnet. Det betyder, at I 
begge kan hente barnet i institution mv., når det passer 
jer. Det kan derfor hurtigt gå hen at blive til en 
konkurrence om, hvem der kommer først (hvem der kan 
“nappe barnet”). Det skader jeres barn, som mister en 
overskuelig hverdag. Nogle forældre føler sig nødsaget 
til helt at fjerne barnet fra den anden forælder som 
alternativ til “napperiet”. Dette er dog endnu mere skadeligt 
for barnet, ligesom det kan få strafferetlige konsekvenser. 
Respekter derfor, at I begge skal have den samme adgang 
til barnet indtil I får en afklaring i Statsforvaltningen. 

Uenighed efter samlivsophør
Når I har fælles forældremyndighed, og uenigheden 
om bopælsretten opstår efter I er gået fra hinanden, 
beholder den nuværende bopælsforælder bopælsretten, 
indtil spørgsmålet om bopælsret er afklaret.

 

“Statsforvaltningen har lange 
sagsbehandlingstider. Søg 
derfor altid om at få en 
midlertidig afgørelse, som skal 
gælde, mens sagen behandles.”



Praktisk information

Sagen i Statsforvaltningen
Hvis I starter en sag om forældremyndighed i Statsforvalt-
ningen, vil I blive indkaldt til et møde.

Som en del af sagens behandling tilbyder Statsforvaltningen 
typisk børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling. Målet 
er at hjælpe jer til at finde en løsning. Statsforvaltningen kan 
også vælge at tage en samtale med jeres barn ligesom der kan 
blive indhentet oplysninger fra barnets institution/skole/SFO 
eller blive afholdt en børnesamtale. Hvis det ikke lykkedes
at finde en varig løsning, I kan blive enige om, afsluttes sagen 
hos Statsforvaltningen.  Statsforvaltningen skal herefter sende 
sagen i retten, hvis en af jer anmoder om det. I har da 4 uger 
fra det tidspunkt, Statsforvaltningen har afsluttet sagen, til at 
anmode om, at sagen sendes i retten. 

Midlertidig forældremyndighed
Statsforvaltningen kan bestemme, at en af jer skal have 
forældremyndigheden midlertidigt, mens sagen behandles. 
Afgørelsen gælder kun, indtil der er truffet en dom i retten, eller 
I indgår en aftale. Du kan klage over en midlertidig afgørelse til 
Ankestyrelsens Familieretsafdeling ved at indsende din klage til 
Statsforvaltningen, der derefter sender sagens akter videre til 
Ankestyrelsen Familieretsafdeling.

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. 

Retssager
Hvis det skulle komme til en retssag, samarbejder vi med 
dygtige familieretsadvokater over hele landet.  

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.  

T: 6913 8800 - E: Info@h3b.dk - H: www.h3b.dk

 


