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Forældremyndighed, barnets bopæl og samvær 

I 2017 behandlede Statsforvaltningen 8.525 sager om forældremyndighed og barnets bopæl samt 14.919 
sager om samvær. Statsforvaltningen afsluttede desuden 2.660 sager om bopæl og forældremyndighed og 
3.809 sager om samvær efter at have vejledt telefonisk eller på skrift.  

 
Antal behandlede sager om forældremyndighed / barnets bopæl 2012-2017  

 

 Antal behandlede sager Antal afsluttede 
vejledningssager * 

Antal sager videresendt til 
retten 

2017 8.525  2.660 2.630 
2016 9.466 2.739 2.689 
2015 8.767  2.365 
2014 10.018  2.868 
2013 11.591  3.128 
2012 11.338  3.291 
 
* Fra 1. januar 2016 har Statsforvaltningen også registreret antallet af sager, der i første omgang afsluttes med 
telefonisk eller skriftlig vejledning.  
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Antal behandlede sager om samvær 2012-2017  

 

 Antal behandlede sager Antal afsluttede 
vejledningssager ** 

Antal afgørelser 

2017 14.919  3.809 3.154 
2016 16.055  2.969 3.027 
2015 13.602  2.786 
2014 15.877  3.838 
2013 16.572  4.351 
2012 16.947  4.280 
 
** Fra 1. januar 2016 har Statsforvaltningen også registreret antallet af sager, der i første omgang afsluttes med 
telefonisk eller skriftlig vejledning.  
 
Tallene omfatter alle sager om samvær, bopæl og forældremyndighed, som Statsforvaltningen har 
behandlet. Det vil sige både sager, hvor forældrene selv har indgået en aftale om forældremyndighed, 
barnets bopæl og samvær og sager, hvor Statsforvaltningen har truffet en afgørelse, herunder midlertidige 
afgørelser under sagens behandling.  

I sager, hvor Statsforvaltningen ikke kan hjælpe forældrene til enighed om samvær, kan Statsforvaltningen 
træffe en afgørelse. Sager om forældremyndighed og bopæl kan indbringes for retten, hvis 
Statsforvaltningen ikke kan hjælpe forældrene frem til en løsning.  

Tallene er alene udtryk for, hvor mange forældre der henvender sig til Statsforvaltningen om 
forældremyndighed, bopæl og samvær. Statsforvaltningen har ikke kontakt med de forældre, der selv 
indgår aftaler.  
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Statsforvaltningens møder med forældre i 2017  

 

Statsforvaltningens møder med børn i 2017 

Baggrundsfakta 

x Når Statsforvaltningen modtager en ansøgning om samvær, forældremyndighed eller bopæl, 
vurderer vi, hvordan vi bedst hjælper forældrene med at finde den løsning, der er bedst for barnet.  

x Som regel indkaldes forældrene til et af disse møder: 
o Et samarbejdsmøde, hvor mødelederen typiske er en børnesagkyndig rådgiver 
o Et juristmøde, hvor mødelederen er en juridisk sagsbehandler 
o Et tværfagligt møde, hvor både en jurist og en børnesagkyndig rådgiver deltager 

x Statsforvaltningen tilbyder også børnesagkyndig rådgivning til forældre og børn og konfliktmægling.  
x I sager, hvor forældrene ikke kan blive enige, kan en børnesagkyndig vælge at holde en 

børnesamtale med barnet. Det afhænger især af barnets alder og modenhed. Samtalen handler om 
barnets daglige trivsel, og om barnet har nogle ønsker i forhold til forældremyndigheden, bopælen 
eller samværet.  

4% 11% 

46% 
30% 

9% Konfliktmægling: 583

Børnesagkyndig rådgiving: 1.622

Samarbejdsmøde: 6.733

Juridisk møde: 4.443

Tværfagligt møde: 1378

90% 

10% Børnesamtaler: 1.686

Børnesagkyndige undersøgelser: 181
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Forældremyndighed, barnets bopæl og samvær 

I 2017 behandlede Statsforvaltningen 8.525 sager om forældremyndighed og barnets bopæl samt 14.919 
sager om samvær. Statsforvaltningen afsluttede desuden 2.660 sager om bopæl og forældremyndighed og 
3.809 sager om samvær efter at have vejledt telefonisk eller på skrift.  

Antal behandlede sager om forældremyndighed / barnets bopæl 2012‐2017  

Årstal  Antal behandlede sager  Antal afsluttede 
vejledningssager * 

Antal sager videresendt til 
retten 

2017  8.525   2.660  2.630 
2016  9.466  2.739  2.689 
2015  8.767    2.365 
2014  10.018    2.868 
2013  11.591    3.128 
2012  11.338    3.291 
 
* Fra 1. januar 2016 har Statsforvaltningen også registreret antallet af sager, der i første omgang afsluttes med 
telefonisk eller skriftlig vejledning.  
 

Antal behandlede sager om samvær 2012‐2017  

Årstal   Antal behandlede sager  Antal afsluttede 
vejledningssager ** 

Antal afgørelser 

2017  14.919   3.809  3.154 
2016  16.055   2.969  3.027 
2015  13.602    2.786 
2014  15.877    3.838 
2013  16.572    4.351 
2012  16.947    4.280 
 
** Fra 1. januar 2016 har Statsforvaltningen også registreret antallet af sager, der i første omgang afsluttes med 
telefonisk eller skriftlig vejledning.  
 
Tallene omfatter alle sager om samvær, bopæl og forældremyndighed, som Statsforvaltningen har 
behandlet. Det vil sige både sager, hvor forældrene selv har indgået en aftale om forældremyndighed, 
barnets bopæl og samvær og sager, hvor Statsforvaltningen har truffet en afgørelse, herunder midlertidige 
afgørelser under sagens behandling.  
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I sager, hvor Statsforvaltningen ikke kan hjælpe forældrene til enighed om samvær, kan Statsforvaltningen 
træffe en afgørelse. Sager om forældremyndighed og bopæl kan indbringes for retten, hvis 
Statsforvaltningen ikke kan hjælpe forældrene frem til en løsning.  

Tallene er alene udtryk for, hvor mange forældre der henvender sig til Statsforvaltningen om 
forældremyndighed, bopæl og samvær. Statsforvaltningen har ikke kontakt med de forældre, der selv 
indgår aftaler.  

Statsforvaltningens møder med forældre i 2017  

Statsforvaltningens møder med børn i 2017 

Baggrundsfakta 

x Når Statsforvaltningen modtager en ansøgning om samvær, forældremyndighed eller bopæl, 
vurderer vi, hvordan vi bedst hjælper forældrene med at finde den løsning, der er bedst for barnet.  

x Som regel indkaldes forældrene til et af disse møder: 
o Et samarbejdsmøde, hvor mødelederen typiske er en børnesagkyndig rådgiver 
o Et juristmøde, hvor mødelederen er en juridisk sagsbehandler 
o Et tværfagligt møde, hvor både en jurist og en børnesagkyndig rådgiver deltager 

5% 10%

45%
31%

9% Konfliktmægling: 838

Børnesagkyndig rådgiving: 1.877

Samarbejdsmøde: 8.116

Juridisk møde: 5.697

Tværfagligt møde: 1.664

90%

10% Børnesamtaler: 1.686

Børnesagkyndige undersøgelser: 181
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x Statsforvaltningen tilbyder også børnesagkyndig rådgivning til forældre og børn og konfliktmægling.  
x I en del af de konfliktfyldte og komplicerede sager beslutter Statsforvaltningen, at der skal laves en 

børnesagkyndig undersøgelse. Disse undersøgelser foretages af eksterne børnesagkyndige og 
bruges til at belyse barnets perspektiv inden der eventuelt træffes afgørelse i sagen.  

x I nogle tilfælde gennemfører Statsforvaltningen desuden overvåget samvær for at belyse barnets 
perspektiv. Overvåget samvær kan også benyttes i tilfælde, hvor der er et beskyttelseshensyn til 
barnet, i en opstartsfase, hvor der er behov for støtte til samvær eller ved kendesamvær mellem et 
barn og en forælder, hvor der er meget begrænset kontakt. 
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https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=0d65713da0&jsver=juGFNhseJyw.da.&cbl=gmail_fe_180724.14_p4&view=pt&msg=163df0d639430119&cat=Til… 1/2

Michala Juul <michalajuul@gmail.com>

Tal 

Jacob Balslev <jacbal@statsforvaltningen.dk> 8. juni 2018 kl. 12.59
Til: Michala Juul <michalajuul@gmail.com>

Kære Michala

Det er helt i orden, at du skriver igen – jeg håber, at specialet skrider fremad trods presset -

Jeg har talt med en af vores kontorchefer på det familieretlige område, og desværre kan vi ikke bidrage med et
egentligt talmateriale på det område, som du spørger til.

 

Statsforvaltningen har mange forskellige mødetyper, som tilbydes borgeren alt efter, hvad der er baggrunden for og
problemstillingen i borgernes henvendelse til Statsforvaltningen. I nogle tilfælde vil borgerne have mødepligt, og i
andre tilfælde er der tale om frivillige tilbud. Uanset hvilken type af møde borgerne deltager i, er en konfliktløsende
tilgang en afgørende del af mødet.

 

4% af de møder som holdes i Statsforvaltningen er egentlige konfliktmæglinger, hvor der ikke er en ansøgning fra
en af sagens parter. Konfliktmægling, i den forstand, som det er opgjort i vores faktaark, er et
konfliktløsningstilbud til forældre, som ønsker hjælp uden at rejse en egentlig sag i Statsforvaltningen. Du kan læse
mere om, hvad konfliktmægling i Statsforvaltningen er på vores hjemmeside.

 

Da en egentlig konfliktmægling er uafhængig af den sagsbehandling, der i øvrigt foregår i Statsforvaltningen, tages
der ikke notat i forbindelse med konfliktmæglinger, ligesom resultatet af konfliktmæglinger ikke registreres. Det
eneste der registreres er, om mæglingen er gennemført.

 

Konfliktmægling er et åbent tilbud, som borgerne kan tage imod, uanset om de har en verserende sag, eller aldrig
tidligere har haft kontakt til Statsforvaltningen. Der er derfor ingen tal for, hvor mange borgere, der tilbydes
konfliktmægling.

 

Venlig hilsen

Jacob Balslev

 

 
jacbal@statsforvaltningen.dk / +45 4132 5250  
 

Send emails til Statsforvaltningen via din digitale postkasse på www.borger.dk
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29/7/2018 Gmail - Tal

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=0d65713da0&jsver=juGFNhseJyw.da.&cbl=gmail_fe_180724.14_p4&view=pt&msg=1621a37db133d729&cat=Til… 1/1

Michala Juul <michalajuul@gmail.com>

Tal 

Jacob Balslev <jacbal@statsforvaltningen.dk> 12. marts 2018 kl. 13.38
Til: Michala Juul <michalajuul@gmail.com>

Kære Michala Juul.

Vedhæftet sender jeg et faktaark med oplysninger, som jeg håber besvarer dine spørgsmål.

Jeg kan supplere med, at Statsforvaltningens forligsprocent i sager om forældremyndighed og bopæl i 2017 var
69,15 %, idet vi sendte 2.630 af 8.525 sager videre til retten.

 

Du er naturligvis velkommen til at kontakte mig, hvis oplysningerne giver anledning til spørgsmål.

 

Venlig hilsen

Jacob Balslev

 

 
jacbal@statsforvaltningen.dk  
 

 

Fra: Michala Juul [mailto:michalajuul@gmail.com]  
Sendt: 27. februar 2018 17:01 
Emne: Tal
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