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Høring over udkast til forslag til lov om Familieretshuset og
forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven, lov om
ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love
(Ændringer som følge af lov om Familieretshuset og skærpet
fokus på beskyttelsen af barnet i sager efter
forældreansvarsloven)
LO takker for muligheden for at afgive høringssvar til forslag til lov om ét samlet
familieretligt system.
LO støtter overordnet aftalens formål og målsætning, som er at imødekomme en del
af de udfordringer, som i dag er barrierer for at løse de familieretlige sager til gavn
for barnets trivsel.
LO ser positivt på, at der oprettes et system, som i langt højere grad kan tilpasse sig
forskellige familieformer- og typer. Ligesom LO ser positivt på et nyt system, der i
højere grad er tilpasset den måde, som familierne indretter sig på i dag, hvor
forældrene i højere grad deler ansvaret i familien. Det er vigtigt for ligestillingen –
både i familien og på arbejdsmarkedet – at de familieretslige regler støtter op om et
ligeværdigt forældreskab.
I et ligestillingsperspektiv ser LO samtidig positivt på, at regeringen ændrer
udbetalingsreglerne for børne- og ungeydelsen således, at forældre med fælles
forældremyndighed som udgangspunkt fremover modtager halvdelen af ydelsen hver.
Dog skal det samtidig noteres, at det er vigtigt i de tilfælde, hvor den ene forældre
påtager størstedelen af ansvaret for barnet eller børnene, at denne forælder tildeles
hele ydelsen.
De strukturelle ændringer med oprettelsen af et nyt Familieretshus og nedlæggelsen
af statsforvaltningen, samt etableringen af Familieretten medfører, at der tilføres en
række nye opgaver og et betydeligt større antal sager end hvad domstolene behandler
i dag. LO er i den forbindelse bekymret for, at den foreslåede økonomiske fordeling i
det nye familieretlige system ikke i tilstrækkelig grad kompenserer for de
omkostninger, der er forbundet med de strukturelle ændringer og det større antal
sager.
LO er med aftalen derfor bekymret for, at oprettelsen af ét samlet Familieretligt
system vil medføre øgede sagsbehandlingstider. Øgede sagsbehandlingstider kan
have betydelige negative konsekvenser for familierne, da det kan bidrage til at
optrappe en konflikt mellem forældre, og er således ikke til gavn for barnets trivsel.

Ligeledes kan øgede sagsbehandlingstider føre til et dårligere psykisk arbejdsmiljø
for medarbejderne idet arbejdspresset forøges.
LO mener, at det er afgørende for en sikker overgang mellem systemer, at der sikres
tilstrækkelige medarbejderressourcer i overgangsperioden således, at de familieretlige
sager kan håndteres samtidigt med de foreståede ændringer, uden der lægges et
unødigt pres på medarbejderne i forløbet. En vellykket udmøntning af systemet
forudsætter ligeledes, at der tilføres tilstrækkelige ressourcer fremadrettet til at
håndtere det større antal sager.
Med venlig hilsen

Nanna Højlund
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