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SKILSMISSEFAMILIEN 
- med barnet i centrum 

Nyhedsbrev nr. 3 
Torsdag d. 11. marts 2021 

 

TRAVLHED UNDER CORONA-NEDLUKNINGEN 
Selv om samfundet har været (og fortsat er) nedlukket på grund af corona-krisen, 
har der været forholdsvis travlt på skilsmisse-området: Folketinget har behandlet 
og afsluttet flere sager, og listen over ”Skilsmissefamilien”´s egen-producerede 
artikler og andet materiale er ganske omfattende. 

Det skyldes naturligvis også, at dette 3. nyhedsbrev har været længe undervejs. 

Derfor fokuserer nyhedsbrevet denne gang på at samle op på de seneste måneder. 
Det vil sige alle indlæg på hjemmesiden i form af beskrivelser, artikler, blog-indlæg 
samt ”Vidste du…?” med korte pointer fra skilsmisse-området. 

Det næste nyhedsbrev vil have mere materiale, der ikke ellers er fremkommet på 
”Skilsmissefamilien”´s hjemmeside eller i den tilhørende Facebook-gruppe. 

 

 

 

 

INDHOLD: 
 

Side 2: ”Sager vedtaget 
af Folketinget” 

Side 3: ”Seneste indlæg” 
(beskrivelser) 

Side 3: ”Seneste indlæg” 
(artikler) 

Side 4: ”Seneste indlæg” 
(blog-indlæg) 

Side 6: ”Seneste indlæg” 
(”Vidste du..?”) 

Side 7: ”Den kommende 
tid” 

 

 

 
  

http://www.skilsmissefamilien.dk/
https://www.skilsmissefamilien.dk/facebook
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SAGER VEDTAGET AF FOLKETINGET ! 
Folketinget har vedtaget flere lovforslag, herunder delingen af børne- og ungeydelsen.  

Der har været forholdsvis travlt på skilsmisse-området, når man ser på de sager, der har været politisk behandlet i 
Folketinget de seneste måneder. De tre afsluttede sager beskrives kort her – bemærk links til artiklerne om de 
enkelte sager. 

 

 

• Ligedeling af børne- og ungeydelsen. 

Den 10. december 2020 blev lovforslaget vedtaget af Folketinget: 96 stemte for, 0 stemte 
imod og 0 stemte hverken for eller imod. 

Dermed skal børne- og ungeydelsen som udgangspunkt deles mellem forældre ved delt 
forældremyndighed og ved 7/7- samt 8/6-ordninger. 

Loven skal træde i kraft den 1. januar 2022, og det skal understreges, at den nye lov kun 
omfatter de par, der tildeles ydelsen for første gang efter denne dato. 

Læs mere i denne artikel. 

 

• Børn skal beskyttes mod ekstremisme. 

Den 21. december 2020 blev lovforslaget vedtaget af Folketinget: 88 stemte for, 10 stemte 
imod og 0 stemte hverken for eller imod. 

Dermed kan forældre, der er dømt for overtrædelse af straffelovens terror-bestemmelser, 
risikere, at der ikke kan fastsættes forældremyndighed, bopæl over barnet eller samvær. 

Loven trådte i kraft den 1. januar 2021. 

Læs mere i denne artikel. 

 

• Styrket indsats mod negativ social kontrol. 

Den 9. marts 2021 blev lovforslaget vedtaget af Folketinget: 93 stemte for, 0 stemte imod og 2 
stemte hverken for eller imod. 

Dermed er det nu strafbart bl.a. at forestå en religiøs vielse uden borgerlig gyldighed eller 
lade sit barn indgå i en religiøs vielse. 

Loven træder i kraft den 15. marts 2021. 

Læs mere i denne artikel. 

  

. 

 

 

http://www.skilsmissefamilien.dk/post/aktuel-sag-ligedeling-bornecheck
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/aktuel-sag-born-ekstremisme
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/aktuel-sag-negativ-social-kontrol
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SENESTE INDLÆG… 
Her kan du se en række oversigter over de beskrivelser, artikler, blog-indlæg og ”Vidste du…?-
indlæg, der er lagt på hjemmesiden siden seneste nyhedsbrev. 

 

 

Her er alle beskrivelserne af forskellige vigtige sammenhænge, der er blevet offentliggjort på hjemmesiden: 

DATO FOR OFF. EMNE LINK 

 Den 18. november Forældremyndighed Link 

Den 1. december Samvær i julen Link 

Den 3. december Myter, du skal passe på Link 

Den 15. december Ferie og pas Link 

Den 17. december Børneenheden Link 

Den 4. januar Bisidder til børn Link 

Den 12. januar Advokatvagt Link 

Den 25. januar Kontaktbevarende samvær Link 

Den 22. februar Barnets tarv Link 

Den 2. marts Konfirmations- og beklædningsbidrag Link 

Den 6. marts Aktindsigt i ferien Link 

 

 

 

Desuden er en række artikler føjet til hjemmesiden under fanerne ”Viden & værktøjer”, ”Forskning” samt 
”Spørgsmål og svar”: 

DATO FOR OFF. EMNE LINK 

Den 4. september Bestil tid hos Familieretshuset Link 

Den 7. september VIVE: tilfredsheden er faldet Link 

Den 18. september Forældrenes skilsmisse ændrer måske barnets hjerne Link 

Den 24. september Skilsmisse og stress Link 

Den 12. oktober Rapport: fastlåst i religiøst ægteskab Link 

Den 24. oktober Jul i skilsmisse-familien Link 

Den 1. november Har du brug for hjælp til julen? Link 

 

http://www.skilsmissefamilien.dk/post/foraeldremyndighed
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/samvaer-jul-og-nytaar
https://www.skilsmissefamilien.dk/myter-du-skal-passe-paa
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/ferie-og-pas
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/borneenheden
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/bisidder-til-born
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/advokatvagt
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/kontaktbevarende-samvaer
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/barnets-tarv
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/konf-og-bekl-bidrag
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/aktindsigt-i-ferien
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/bestil-tid-hos-familieretshuset
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/vive-tilfredsheden-er-faldet
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/skilsmisse-barnets-hjerne
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/skilsmisse-og-stress
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/rapport-fastlaast-aegteskab
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/jul-i-skilsmisse-familien
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/hjaelp-til-julen
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Den 8. november Mindfulness Link 

Den 10. november Citater om skilsmisse, psykisk mestring m.v. Link 

Den 15. november Sådan kommer du bedre gennem bruddet Link 

Den 29. november Tjekliste ved skilsmisse Link 

Den 6. december Vælg dine kampe med omhu Link 

Den 11. december Satser for 2021 Link 

Den 13. december Ordbog Link 

Den 7. januar Familieretshusets resultatplan 2021 Link 

Den 14. januar Tidligere pubertet ved samlivsbrud Link 

Den 31. januar Skilsmisse-konflikter: et overblik Link 

Den 4. februar FRH og videomøder Link 

Den 17. februar Spørgsmål og svar: samvær Link 

Den 19. februar Spørgsmål og svar: automatisk erstatningssamvær Link 

 

 

 

Og herunder følger en oversigt over alle blog-indlæg: 

DATO FOR OFF. EMNE LINK 

Den 1. september Ny kalender-funktion på hjemmesiden Link 

Den 11. september Advokat: ”Dommen er markant” Link 

Den 13. september Krisecentre M/K Link 

Den 14. september Ny bog om skilsmisse-ret Link 

Den 14. september Ombudsmanden: ”I strid med forvaltningslovens regler” Link 

Den 15. september Astrid Krag: ”Barnets ret til trivsel og beskyttelse skal komme i første 
række” 

Link 

Den 17. september Årsstatistik om krisecentre udkommet Link 

Den 22. september Tilbyder at hjælpe Familieretshuset – advokat er imod Link 

Den 24. september Boligminister: ”Det er fuldstændig forrykt og uacceptabelt” Link 

Den 25. september Advokat: ”Send de komplicerede sager direkte i retten” Link 

Den 26. september Advokat reflekterer over samværschikane-sagerne Link 

Den 30. september Folketingets åbning: sager på skilsmisse-området? Link 

Den 3. oktober Boliger til skilsmisse-familier på vej Link 

Den 6. oktober Regeringens lovprogram 2020-21 Link 

 

http://www.skilsmissefamilien.dk/post/mindfulness
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/citater-om-skilsmisse
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/bedre-gennem-bruddet
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/tjekliste-ved-skilsmisse
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/vaelg-dine-kampe-med-omhu
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/satser-for-2021
https://www.skilsmissefamilien.dk/ordbog
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/frh-resultatplan-2021
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/tidligere-pubertet-ved-samlivsbrud
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/skilsmisse-konflikter-et-overblik
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/frh-og-videomoeder
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/sprg-og-svar-samvaer
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/sprg-svar-auto-erstatsamvaer
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/ny-kalender-funktion-på-hjemmesiden
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/advokat-dommen-er-meget-markant
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/krisecentre-m-k
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/ny-bog-om-skilsmisse-ret
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/ombudsmanden-i-strid-med-forvaltningslovens-regler
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/barnets-ret-til-trivsel-og-beskyttelse
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/aarsstatistik-om-krisecentre-udkommet
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/hjaelpe-familieretshuset-advokat-er-imod
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/boligminister-det-forrykt-uacceptabelt
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/advokat-send-direkte-retten
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/advokat-reflekterer-chikane
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/folketingets-aabning-2020
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/boliger-til-skilsmisse-familier
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/regeringens-lovprogram-2020-21
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Den 7. oktober Ny bog om Forældreansvarsloven Link 

Den 15. oktober Høringssvar til tre lovforslag Link 

Den 17. oktober Advokat: ”Debatten om samvær er kørt af sporet i medierne” Link 

Den 19. oktober Vær forsigtig med ny hjemmeside Link 

Den 30. oktober Projekt: skilsmisse-par søges Link 

Den 13. november DR søger deltagere Link 

Den 28. november Nyt projekt om børneinddragelse Link 

Den 5. december Norge: må ikke flytte væk Link 

Den 7. december Indsats for at få ventelister ned Link 

Den 29. december De gik fra hinanden i 2020 Link 

Den 31. december Godt nytår – hvad sker der i 2021? Link 

Den 5. januar Højesteret: samvær med mor Link 

Den 16. januar Regeringen væltet efter børnepenge-skandale Link 

Den 18. januar Evaluering af indsats mod negativ social kontrol Link 

Den 21. januar ”Skilsmissetal for 2020 er farvet” Link 

Den 28. januar FRH udvider åbningstiden Link 

Den 6. februar Nye skilsmisse-bøger på vej Link 

8. februar Nyt nødkrisecenter åbner i dag Link 

23. februar Efterlyser mere klare Corona-regler Link 

24. februar FRH vil ”skærpe sikkerheden” Link 

25. februar ”En hændelse” bag skærpet sikkerhed Link 

6. marts Aktuel sag om forældremyndighed og samvær Link 

10. marts ”Det danske familieretssystem begår systematiske 
menneskerettigheds-krænkelser” 

Link 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.skilsmissefamilien.dk/post/ny-bog-om-foraeldreansvarsloven
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/hoeringssvar-til-tre-lovforslag
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/advokat-debatten-kort-af-sporet
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/forsigtig-med-ny-hjemmeside
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/skilsmisse-par-soeges
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/dr-soeger-deltagere
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/nyt-projekt-om-borneinddragelse
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/norge-maa-ikke-flytte-vaek
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/indsats-for-ventelister-ned
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/de-gik-fra-hinanden-i-2020
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/godt-nytaar-hvad-2021
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/hojesteret-samvaer-med-mor
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/regeringen-vaeltet-skandale
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/evaluering-neg-soc-kontrol
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/skilsmissetal-for-2020-er-farvet
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/frh-udvider-aabningstiden
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/nye-boger-paa-vej
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/nyt-nodkrisecenter
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/mere-klare-corona-regler
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/frh-sikkerheden
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/haendelse-sikkerhed
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/aktuel-myndighed-samvaer
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/system-menskrettig-kraenk
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Og endelig er der de korte indlæg (”Vidste du…?”) på hjemmesiden under ”Alle indlæg”, som indeholder korte og 
præcise facts i mange vigtige sammenhænge. Denne type indlæg er kun tilgængeligt få dage,hvorefter et erstattes 
af et nyt indlæg – og derfor nævnes i denne oversigt: 

 

DATO FOR OFF. BESKRIVELSE 

Den 15. december En bisidder kan ikke føre partens sag under et møde i f.eks. Familieretshuset, men kan 
være en god støtte, lytte opmærksomt og lignende. 

Den 16. december Samværsforælderen har ret til ferie i dét omfang, som vedkommende kan aftale med 
bopælsforælderen, eller som fremgår af resolutionen. 

Den 17. december Den 1. april 2019 blev Statsforvaltningen afløst af Familieretshuset, der nu er myndighed 
på skilsmisse-området og således her sager opstartes. 

Den 21. december Barnets pas skal i princippet følge barnet. Mange vælger dog at opbevare passet hos den 
ene forælder og sikre, at passet udleveres ved behov. 

Den 25. december Den fælles forældremyndighed kan ophæves, hvis der er holdepunkter for at antage, 
at forældrene ikke kan samarbejde om barnets forhold til barnets bedste. 

Den 26. december Forældrene har et fælles ansvar for transporten i forbindelse med samvær – og skal 
som udgangspunkt selv afklare, hvordan dette ansvar løftes. 

Den 6. januar Normalt kan der ikke fastsættes børnebidrag, hvis forælderen løfter sin 
forsørgelsespligt. Men har forælderen ikke del i forældremyndigheden, kan der fastsættes 

børnebidrag, selv om vedkommende faktisk løfter forsørgelsespligten. 

Den 16. januar Under ”Materiale” i menuen finder du masser af skilsmisse-relaterede bøger og film. 

Den 19. januar Når forældrene indfører delt bopæl over barnet, ophæves alle aftaler, og forældrene er i 
praksis begge bopælsforældre. Men det er dog fortsat forælderen, som barnet har sin 

folkeregister-adresse hos, der er barnets reelle / juridiske bopælsforælder. 

Den 21. januar En anmodning om aktindsigt skal færdigbehandles af myndighederne senest 7 
arbejdsdage efter modtagelsen, medmindre dette på grund af f.eks. sagens omfang eller 

kompleksitet undtagelsesvis ikke er muligt. 

Den 31. januar Forældreansvarsloven sætter barnet over alt andet. Det fremgår således af § 1, at ”I alle 
forhold, som er omfattet af denne lov, skal hensynet til barnets bedste og barnets ret til 

trivsel og beskyttelse komme i første række”. 

Den 6. februar Børne- og ungeydelsen består af to dele og forskellige beløbs-størrelser: børneydelsen 
er til børn under 15 år, mens ungeydelsen er til unge mellem 15 og 18 år. 

Den 6. marts Har forældrene fælles forældremyndighed, kræver væsentlige beslutninger vedrørende 
barnets forhold enighed mellem forældrene. 

Den 10. marts Et barn kan blive hørt i forbindelse med forældrenes skilsmisse. Har barnet den 
fornødne alder, modenhed og lignende, vil dets udsagn og ønsker også kunne tillægges 

tilsvarende vægtning. 
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DEN KOMMENDE TID… 
Her ser vi ind i den kommende tid og de aktiviteter, der venter forude.  

Vi afventer lige nu enkelte sager, der tages op af Folketinget: 

Den 23. februar 2021 blev lovforslaget om det midlertidige børnetilskud førstebehandlet i Folketinget. Her foreslås 
det, at den eksisterende ordning forlænges med 6 måneder. Lovforslaget skal efter planen viderebehandles af 
Folketinget i midten af april måned 2021, og ”Skilsmissefamilien” følger naturligvis sagen fremadrettet på denne side. 

Den anden aktuelle sag handler om ”digital post til begge forældre om fælles barn”, som blev andenbehandlet af 
Folketinget den 9. marts 2021. Det forventes, at der stemmes om lovforslaget den 16. marts, og at det bliver vedtaget. 
Også denne sag følger ”Skilsmissefamilien” via denne side. 

 

Husk, at du på ”Skilsmissefamilien”´s hjemmeside og i vores Facebook-gruppe kan finde masser af artikler, viden, 
værktøjer og meget andet om skilsmisse-relaterede sammenhænge, psykisk mestring, kommunikation, børns behov 
og meget andet.  

  

  

 
 

 

SKILSMISSEFAMILIEN 

- med barnet i centrum 

 

Læs mere 

på 

www.skilsmissefamilien.dk 

 

http://www.skilsmissefamilien.dk/post/aktuel-sag-midl-bornetilskud
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/aktuel-sag-digital-post
http://www.skilsmissefamilien.dk/
https://www.skilsmissefamilien.dk/facebook
file:///D:/PRIVAT/SKILSMISSEFAMILIEN/Nyhedsbreve/www.skilsmissefamilien.dk

