
 

 

 

Tema 10. De økonomiske forudsætninger for ét samlet familieretligt system 

Titel De økonomiske forudsætninger for ét samlet familieretligt system 

Initiativets formål Papiret beskriver de økonomiske forudsætninger for et nyt samlet familieretligt 

system. 
Beskrivelse af 

initiativet  

Den økonomiske ramme 

 

Den økonomiske ramme for et nyt familieretligt system er sammensat af den 

økonomi, der aktuelt er til rådighed på det familieretlige område og en yderligere 

finansiering. 

 

De samlede udgifter til området i 2016 udgjorde 285,8 mio. kr. Udgifterne fordelte sig 

med 212,3 mio. kr. til Statsforvaltningen, 44,9 mio. kr. til domstolene og 28,6 mio. kr. 

til Ankestyrelsen. 

 

De samlede udgifter til et nyt samlet system blev med udspillet fra juni 2017 skønnet 

til 324,7 mio. kr. årligt fordelt med ca. 252,9 mio. kr. til Familieretshuset, ca. 57,2 mio. 

kr. til domstolene og ca. 14,6 mio. kr. til øvrige myndighedsopgaver. 

Der var således tale om en merudgift på ca. 40 mio. kr.  

Det er forudsat, at systemet skal håndtere samlet ca. 102.400 sager med indgang i 

Familieretshuset, hvoraf ca. 38.000 er forældreansvarssager. Ca. 7.200 af disse 

forældreansvarssager vurderes at være komplekse og skal derfor behandles i det 

røde domstolsspor. Hertil kommer i alt ca. 3.350 klage- og ankesager, der alle skal 

behandles af domstolene. Vurderingen af tidsforbruget hviler på aktuelle oplysninger 

fra myndighederne med de nødvendige tilpasninger, som en ny model indebærer, 

herunder navnlig i forhold til de røde sager. 

 

Omkostninger forbundet med sagsbehandling i Familieretshuset udgør i alt 213,4 mio. 

kr. årligt. Hertil kommer merudgifter på ca. 40 mio. kr. til nye tilbud ved siden af 

sagsbehandlingen fordelt på børneenheden (ca. 14 mio. kr.), konflikthåndterings- og 

rådgivningsrummet, herunder digital platform (ca. 13 mio. kr.) og merudgifter bl.a. som 

følge af sagsbehandlingen i Familieretshuset i det røde spor, koordination med 

kommunerne m.v. (ca. 13 mio.kr.).   

 

Omkostningerne forbundet med sagsbehandlingen i domstolssystemet udgør i alt 

57,2 mio. kr. De fordeler sig med 39,6 mio. kr. til sagsbehandling af røde sager og 

17,6 mio. kr. til behandling af klager over Familieretshusets afgørelser samt 

ankesager fra Familieretten til landsretten. Placeringen af røde sager og klagesager i 

domstolene samt ankesagerne fra Familieretten til landsretten kan isoleret set 

opgøres til 12,3 mio. kr.  

 

Ud over udgifter til Familieretshuset og domstolssystemet er der udgifter til andre 

myndighedsopgaver på det familieretlige område. Det er centralmyndigheds- og 

tilsynsopgaver på fx. adoptionsområdet, der aktuelt varetages af Ankestyrelsen og 

fortsat kan håndteres der. Udgifterne til varetagelse af dette område antages at 

udgøre 14,6 mio. kr.  

 

Som opfølgning på forhandlingerne om et nyt system er de samlede udgifter til et nyt 

familieretligt system opgjort i tabellen nedenfor. 

 

mio. kr. (2016-pl) 2018 2019* 2020 2021 2022 2023 

Regeringsudspil fra juni 
2017  

      30,0  40,0  40,0 40,0 40,0 

Fri proces 

 

        3,0          4,0          4,0          4,0          4,0  



 

 

 

Samarbejde med 
kommunerne (DUT)  

 

        3,5          4,7          4,7          4,7          4,7  

Øgede omkostninger til IT-
licenser 

 

        1,2          1,2          1,2          1,2          1,2  

Øget domstolsinddragelse i 
udvalgte "gule sager"   

        9,8  13,0  13,0  13,0 13,0 

Delt bopæl - registrering i 
CPR   

        0,3          0,4          0,4          0,4          0,4  

Implementeringsomkostning
er - Familieretshuset  

6,1 19,0          4,3          1,8          3,3          0,8  

Tilbud om målrettet 
rådgivnings- og 
afklaringssamtale 

 6,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

I alt 6,1 72,8 75,6 73,1 74,6 72,1 

Heraf varige omkostninger          -          53,8  71,3 71,3 71,3 71,3 

Heraf midlertidige 
omkostninger 

6,1 19,0 4,3 1,8 3,3 0,8 

*Ændringerne forventes at få effekt pr. 1. april 2019. Der derfor indlagt omkostninger svarende til tre 

kvartaler.  

 

 

 


