
 

 

Tema 9. Overgangen til Familieretten 

Titel Overgang til Familieretten 

Initiativets formål Sager, der visiteres til det røde spor, afgøres i Familieretten, hvis det ikke er lykkedes 

for forældrene at nå frem til en løsning i Familieretshuset, der er bedst for barnet. Det 

samme gælder for sager i det gule spor, der overgår til afgørelse i Familieretten i en 

forenklet familiesagsproces. Overgangen til retten skal ske på en måde, der 

understøtter oplevelsen af et samlet forløb for familien, og den skal ske så smidigt og 

effektivt som muligt af hensyn til familien og sagens videre forløb. 

 

Beskrivelse af 

initiativet  

For at fastholde intentionen om at skabe sammenhængende forløb for familierne skal 

det ved sagens overgang fra Familieretshuset til Familieretten sikres, at alle 

oplysninger, som er kommet frem under behandlingen af sagen i Familieretshuset, 

følger sagen frem til afgørelsen i Familieretten.  

 

Familieretshuset skal til brug for sagens videre forløb i Familieretten udarbejde en 

overordnet sagsfremstilling, der gengiver sagens faktum og konklusioner i eventuelle 

undersøgelser m.v. Forældrenes breve i sagen, undersøgelser, samtalenotater, m.v. 

vedlægges. For sager i det røde spor indeholder fremstillingen også en gengivelse af 

mulige understøttende tiltag m.v., som kommunen har iværksat eller er indstillet på at 

iværksætte. 

 

Når sagen er modtaget i Familieretten, beslutter dommeren sagens fortsatte forløb.  

Familieretten vil således sørge for at indhente øvrige relevante oplysninger til brug for 

rettens afgørelse. Parterne vil på almindelig vis have adgang til at søge om fri proces 

under sagens behandling i Familieretten. Sagsforløbet for gule sager i den forenklede 

familiesagsproces adskiller sig dog fra den almindelige sagsgang ved retterne, idet 

visse sagsskridt i den almindelige domstolsbehandling typisk ikke vil være 

nødvendige i de mindre komplicerede sager.   

 

Med henblik på at understøtte Familieretshusets og Familierettens fælles ansvar for et 

sammenhængende forløb vil dommernes konkrete erfaringer med sagens overgang til 

Familieretten kunne adresseres i den konkrete sag ved en kontakt til Familieretshuset. 

Disse erfaringer og andre erfaringer med det nye system vil også være genstand for 

løbende opfølgning i samarbejdsfora, hvor en repræsentant for hver af de lokale 

byretter mødes med repræsentanter for den lokale afdeling af Familieretshuset med 

henblik på løbende kvalitetssikring af sagsoplysning m.v. 

 

Familiernes oplevelse af samlede forløb og effektive processer vil blive understøttet af 

processtyrende frister for sagens behandling i Familieretshuset, sådan at sagernes 

fremdrift mod en afgørelse i Familieretten sikres.  

 

Sådanne processtyrende frister vil have forskellig sigte og forskellig karakter Det kan 

eksempelvis være frister for kontakt til kommunen, frister for indkaldelse til det første 

møde med parterne eller frister for stillingtagen til iværksættelse af undersøgelser. Det 

skal således også sikres, at en forælder ikke kan udsætte en afgørelse i sagen ved 

ikke at medvirke til sagens tværfaglige behandling i Familieretshuset. I sådanne 

tilfælde gør hensynet til barnet og den anden forælder det nødvendigt at sende sagen 

videre til afgørelse i Familieretten. Det bemærkes samtidig, at der også i sådanne 

situationer vil kunne træffes en midlertidig afgørelse, hvis der er behov for det. Ved 

fastsættelsen af processtyrende frister vil der skulle tage højde for, at den tværfaglige 

behandling tilrettelægges forskelligt ud fra den konkrete families problemstillinger og 

udfordringer.  

 

Hensynet til barnets oplevelse af et samlet forløb gør, at børneenheden følger barnet 



 

 

ind i Familieretten. En eventuel kontaktperson i børneenheden vil således fortsætte 

med at være barnets kontaktperson, og det vil også være børneenheden, der forestår 

samtaler med børn i Familieretten. Sideløbende med at sagen behandles i 

Familieretten, vil barnet kunne benytte sig af Familieretshusets tilbud i form af 

børnegrupper m.v. afhængig af det konkrete barns behov og situation. 

 


