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FORSLAG

Hermed forslag til inspiration fra Foreningen Far for forebyggelse, modernisering og kvalitetssikring af
familielovgivningen og praksis i Danmark.

FOREBYGGELSE
1. Fuld informering til begge forældre før, under og efter barnets fødsel.
2. Åbne familiecentre og familiegrupper for begge forældre og alle familieformer for bedre
samarbejde og kommunikation omkring barnet og det nye familieliv.
3. Barsel til begge forældre (min. 3 måneder) med mulighed for overførsel til den anden forælder for
frit valg hos forældrene og retssikkerhed for børn og begge forældre.

MODERNISERING
4. Ophævelse af begreberne bopæl- og samværsforælder for ligeværdige forældre (der er TO forældre).
5. Frit valg for forældre til fordeling af samvær og 50 % / 50 % rettigheder ved uenighed mellem
forældrene indtil en familiedomstol har vurderet sagen eller der er mæglet. Vi kan måske i dag
lukke eller omdanne statsforvaltningen.
6. Frit valg for forældre til fordeling af barnets økonomi og ved uenighed fordeling af barnets økonomi
baseret på samværsdage. Med mulighed for undtagelse i alvorlige socialsager af familiedomstolen,
hvor et barn har behov for at bo hos den ene forælder, mens den anden forælder har et
dokumenterbart behov for sociale ydelser for opretholdelse af to hjem. Afskaffelse af cpr lovens
bestemmelser om barnets ophold mest tid hos bopælsforælderen.
7. Frit valg for forældre til valg mellem tre køer hos det offentlige – en hurtig kø, en mæglings kø med
50 % medfinansiering af barnets advokat eller straks overførsel til en familiedomstol evt. med et
lovkrav om kørekort for forældrene i den sidstnævnte gruppe.
8. Lad kommunale tilbud og regler følge barnet i stedet for bopælsforælderen, så skole, tandpleje,
musikskoler, betaling på tværs af kommunale grænser er baseret på det bedste for barnet og
barnets rets til begge forældre – i stedet for bopælsforælderen.
9. Faderskab bør altid kunne behandles af familiedomstolen ved dokumenterbar grund (DNA) uden 6
måneders og 3 årsgrænsen i børneloven, så fædre ikke skal betale for et barn til det fylder 18 år,
hvis det viser sig ikke at være deres. Det er fars frie valg.
10. Indfør faste ferieregler baseret på et skema over samværsform med mulighed for afvigelse af
familiedomstolen.
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11. Lad forældrene være fælles om transport med godtgørelse via Udbetaling Danmark for begge
forældre (ikke kun bopælsforælderen som i dag, mens samværsforælderen må indlede civilt
søgsmål) og lad forældre der flytter længere væk varetage transporten.
12. Indfør fælles forældremyndighed ved lov (også for forældre med børn før 2007). Danmarks Statistik
oplyser at de ikke har tal for forældremyndighed i Danmark og lad familiedomstolen afvige alene
baseret på klar dokumentation.
13. Fordel barsels dagpengene baseret på barselsdage i alle familieformer

KVALITETSSIKRING
14. Lav en markant indsats mod fejl- og forskelsbehandling i den offentlige sagsbehandling. Fejlene skal
findes første gang, da de ellers forplanter sig i hele systemet og koster børn, forældre, samfundet
og erhvervslivet dyrt.
15. Lav en markant indsats mod forældrefremmedgørelse og brug evt. økonomi som incitament eller
nedsæt samværet med 4 timer per gang og skift bopæl for barnet ved gentagne og grove tilfælde.
16. Fjern blankochecken til chikane i vejledning om samvær § 14.1.1.2 og sørg for at skyldsspørgsmålet
altid har betydning. Belønner vi forkert adfærd, får vi forkert adfærd.
17. Indfør en smiley ordning for sagsbehandlere, børnesagkyndige og offentlige myndigheder på
familieområdet eller anden form for uvildig kvalitetssikring f.eks. en iso certificering.
18. Fokuser på advokat etik og belønningsstrukturer. Beløn advokater for hurtigt forlig, indfør barnets
advokat i forbindelse med mægling i stedet for forældrenes to advokater, der trækker parterne fra
hinanden. Kontroller systematisk misinformering af forældre og advokater – og anmeld det.
19. Lad politiet håndtere alle alvorlige anklager, herunder falske anklager og lad en familiedomstol
behandle sagerne.
20. Sørg for god og saglig statistik på familieområdet kønsopdelt og lav brugerundersøgelser efter alle
offentlige afgørelse. Lyt til kunderne!
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