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Fælles forældremyndighed

Af landsdommer, adj. professor, dr. jur. Svend Danielsen, Danmark

Fælles forældremyndighed som en mulighed efter separation eller skilsmisse samt for
ugifte forældre har udviklet sig meget det seneste årti. Der er gennemført nye love bla.
herom i Danmark i 1995 og i Island i 1992 samt ganske omfattende lovrevisioner i
Norge i 1997 og i Sverige i 1998. Reformovervejelserne fortsætter i alle landene.
Blandt emnerne i centrum har været, om alle ugifte forældre automatisk skal have fæl-
les forældremyndighed, om der skal være mulighed for at påtvinge fælles forældre-
myndighed mod den enes protest, og om myndighederne skal have adgang til at
bestemme deleordninger, hvor børnene bor nogenlunde lige meget hos begge forældre.
Disse spørgsmål søges belyst i det følgende med en gennemgang af nordiske over-
vejelser og argumenter.

Svend Danielsen er født i 1934 og blev cand. jur. i 1958. Siden 1981 har han været
landsdommer i Østre Landsret. 11989 blev han dr. jur. og i 1997 adj. professor ved
Københavns Universitet. Han har ledet lovforberedende udvalg om bl.a. forældremyn-
dighed, værgemål og ægteskabsret, ligesom han har skrevet en række kommentarud-
gaver, herunder om disse love.

Forældremyndighed er det familieretlige emne, som har været mest i fokus i de
nordiske lande det seneste årti. Der er anvendt mange forældreindlæg, forenings-
initiativer, avissider og politiske kræfter herpå. Reglerne har inden for de senere
år været genstand for udvalgsarbejder i Danmark og Sverige med betænkninger
i 1994 og 1995 som resultat,1 ligesom det norske Barne- og familiedepartemen-
tet i 1995 offentliggjorde et høringsnotat med forslag til ændringer i barnelovens
kap. 1-6.2 I alle landene har disse overvejelser ført til lovgivning. Der er kommet
en ny børnelov i Island i 1992 med ændringer i 1993 og 1995 og i Danmark en
selvstændig lov om forældremyndighed og samvær i 1995, ligesom der er gen-
nemført ganske omfattende lovændringer i Norge i 1997 og i Sverige i 1998. Den
finske lov er fra 1983. Reformovervejelserne fortsætter. I Danmark har
Børnelovsudvalget i en betænkning fra slutningen af 19973 forslået ændringer om
ugifte forældre, og lovforslag herom er under udarbejdelse, se nedenfor under
pkt. 2.2.1 Norge har spørgsmålet om delt bopæl været overvejet i en betænkning
om barnefordelingssager, som er afgivet i slutningen af 1998,4 og de ugifte sam-

1 «Fælles forældremyndighed, samværsvanskeligheder, børnesagkyndig rådgivning» (Bet. nr.
1279/94) og «Vårdnad, boende, umgänge» (SOU 1995:97).
2 Ot. prp. nr. 56(1996-97).
3 Bet. nr. 1350/97.
4 NOU 1998: 17.
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boende forældres forhold behandles i udvalget om samboerskab, se herom
nedenfor under pkt. 6.3 og 2.2. I Sverige har Justitiedepartementet i juni 1998
udarbejdet en promemoria om et forsat arbejde med bl.a. reglerne om forældre-
myndigheden for ugifte forældre, se nedenfor under pkt. 2.2, ligesom der er stil-
let en systematisk og sproglig gennemgang af föräldrabalkens kap. 6 i udsigt,5 og
der er udpeget en sagkyndig til at overveje de nævnte spørgsmål.

De emner, der på det seneste har optaget sindene mest, er, om alle ugifte for-
ældre automatisk skal have fælles forældremyndighed, om der skal være mulig-
hed for at påtvinge fælles forældremyndighed mod den enes protest, og om myn-
dighederne skal have adgang til at bestemme deleordninger, hvor børnene bor
nogenlunde lige meget hos begge forældre. Disse spørgsmål søges belyst i det
følgende med en gennemgang af nordiske overvejelser og argumenter. Til slut
stilles spørgsmål som oplæg til en debat, se nedenfor under pkt. 7.

1. Indholdet af forældremyndigheden

Betydningen og rækkevidden af, at forældre har fælles forældremyndighed, bely-
ses bedst ved at se på indholdet. Indehaverne skal ifølge den danske forældre-
myndighedslov § 2, stk. 1, drage omsorg for barnet og kan træffe afgørelse om
dets personlige forhold ud fra barnets interesse og behov. Nogenlunde tilsvarende
bestemmelser, men med mere omfattende beskrivelser, findes i de andre nordis-
ke landes lovgivning, se således den islandske børnelov § 29, stk. 3—4, den nor-
ske barnelov § 30, stk. 1-2, samt den svenske fbräldrabalken kap. 6, § 2,
stk. 2. Blandt beslutningerne, der kan træffes, kan nævnes valg af skoletype og
uddannelse, navnevalg, ind- eller udmeldelse af trossamfund, beslutning om dåb
og konfirmation, samtykke til medicinsk behandling og indgreb, anmodning om
udstedelse afpas samt flytning inden- og udenlands.6

Pligterne og beslutningsadgangen får et særligt perspektiv, hvis forældremyn-
dighedsindehaverne ikke bor sammen. Den danske holdning er, uden at det er
fastlagt i loven, at i denne situation må beslutninger af mere dagligdags karakter
træffes af den, der har barnet boende. Om mere væsentlige spørgsmål eller ved
foranstaltninger af mere indgribende karakter må forældrene tale sammen og se
at blive enige.7 Der har ikke været danske drøftelser om en udvidelse eller præ-
cisering af lovreglen eller om en fastlæggelse af retsstillingen, hvis forældrene
ikke bor sammen.

I Sverige var holdningen i forarbejderne til lovændringen i 1998, at der ikke
bør indføres nogen udtrykkelig regel om, at den vårdnadshaver, barnet bor sam-
men med, kan træffe beslutninger om spørgsmål, som gælder den daglige omsorg

5 Prop. 1997/98:7 s. 198.
6 Innst.O. nr. 100 (1996-97) s. 21.
7 Danielsen: Forældremyndighedslovskommentaren, 1997, s. 65.
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for barnet. Det kom heller ikke på tale i loven at præcisere, hvad der hører under
denne omsorg. Bestemmelsesretten beror ifølge sagens natur på, hvorledes for-
ældrene har tilrettelagt udøvelsen af vårdnaden. Det var ikke kommet frem, at der
i praksis skulle være opstået sådanne konflikter mellem forældre, at der fandtes
behov for en lovregel. I lovforslaget og i promemorian fra juni 1998 åbnes dog
op for, at det kommende reformarbejde om ugifte forældre, se herom nedenfor
under pkt. 2.2, kan give anledning til at disse spørgsmål tages op på ny. I denne
sammenhæng kan det også overvejes, om beslutningsadgangen for den af foræl-
drene, barnet bor hos, bør udvides.8

I Norge blev det i 1997 søgt afklaret, hvilke afgørelser der følger af foreldre-
ansvaret, hvilke beslutninger der under felles foreldreansvar kan træffes af den af
forældrene, barnet bor fast sammen med, og hvilken afgørelsesmyndighed der
følger af at være sammen med barnet under udøvelse af samvær.9 En ny § 35 b
har overskriften: Afgørelser, som kan træffes af den, barnet bor fast sammen med.
Her slås fast, at har forældrene felles foreldreansvar, men barnet bor fast med kun
den ene, kan den anden ikke modsætte sig, at den, barnet bor hos, træffer afgø-
relser, som gælder væsentlige sider af omsorgen for barnet, f.eks. om barnet skal
være i børnehave, hvor i landet barnet skal bo og andre større spørgsmål om dag-
liglivet. Ifølge en ny § 43 a kan enhver af forældrene ved felles foreldreansvar
tage barnet med på kortere udlandsophold. Reglen suppleres af en anden ny regel
i § 44, stk. 2, om samværsforældres retsstilling, hvorefter barnet har krav på
omsorg og omtanke fra den, som er sammen med barnet, og hvorefter denne kan
træffe afgørelser, som gælder omsorgen for barnet under samværet.

2. Ugifte forældre

Udgangspunktet for vurderingen af ugifte forældres forhold er de statistiske
oplysninger, hvorefter omkring halvdelen af alle børn nu fødes af ugifte mødre.
I Danmark var det i 1996 knap 46,3 %.101 Island er det 60,6 %." I Norge var det
47,6 % i 1995.121 Sverige er andelen 54 %.13

Størstedelen af de ugifte mødre lever sammen med barnets fader. Det antages
imidlertid i Sverige, at 5-6 % af alle børn fødes af en reelt enlig moder.14 I
Danmark drejede det sig i 1996 om ca 3500 af de 31 300 børn, der fødtes af en
ugift moder, eller om godt 5 %.151 Norge har måske 8 % af de børn, der fødes,

8 Prop. 1997/98:7 s. 53-55 og 1997/98:LU 12 s. 36-37.
9 Høringsnotat 1995 s. 85-86 og Ot. prp. nr. 56 (1996-97) s. 39^0 .

10 Børnelovsudvalgets betænkning (nr. 1350/97) s. 34.
11 Statistik i Island - Rapport 1997.
12 Lucy Smith og Peter Lødrup: Barn og foreldre, 5. utg. 1998, s. 23.
13 Prop. 1997/98:7 s. 53.
14 Saldeen: Barn och föräldrar, 1997, s. 23.
15 Børnelovsudvalgets betænkning (nr. 1250/97) s. 34 og 66.



296 Svend Danielsen

forældre som hverken er gifte eller samboende.16 Omkring 10 % af de islandske
børn antages at blive født af en enlig moder.

2.1 Aftaler om fælles forældremyndighed

Indtil for en snes år siden var fælles forældremyndighed noget, der kun fandtes i
ægteskaber. Var moderen ugift, havde hun altid og ubetinget forældremyndighe-
den alene. Faderen havde ingen mulighed for at få andel i beslutningsbeføjelser-
ne. De gældende lovgivninger har åbnet op for, at ugifte forældre kan have fæl-
les forældremyndighed. I alle landene er det gennemført ved at give adgang til at
aftale dette fællesskab. Tendensen er gået i retning af stadigt mere forenklede
aftaleprocedurer.

I Danmark krævedes oprindeligt, at aftalen godkendtes af statsamtet. Det skul-
le ske, medmindre aftalen stred mod, hvad der var bedst for barnet. 11995 ændre-
des ordningen, så aftalen nu blot skal anmeldes til statsamtet, jf. forældremyn-
dighedslovens § 6.17 Samtidig har man søgt gennem administrative forskrifter at
gøre en anmeldelse så enkel som muligt, herunder ved i høj grad at kæde aftalen
sammen med den faderskabsanerkendelse, der som omtalt nedenfor under
pkt. 2.2 fortsat er nødvendig. Bor forældrene sammen, udleveres der nu en for-
mular til anmeldelse af fælles forældremyndighed samtidig med blanketten om
faderskab, medens den i andre tilfælde først udleveres, når faderskabet ligger
fast, se forældremyndighedsbekendtgørelsen § 2. Bestræbelserne for på denne
måde at forenkle aftaleprocessen har båret frugt. Forældremyndighedsudvalget
konstaterer, at i 1993 og dermed før de nye regler indgik 40-50 % af de ugifte
forældre aftale om fælles forældremyndighed ved barnets fødsel.18 Børne-
lovsudvalget antager, at formentlig godt 16 000 af de godt 28 000 nye ugifte sam-
levende forældrepar, d.v.s. mere end 90 %, i 1996 indgik en sådan aftale om deres
børn.19

På linje hermed er det i Norge anført, at man ved at give bedre information og
indføre en enklere fremgangsmåde vil opnå, at langt flere fædre i fremtiden får
felles foreldreansvar. Dette kan gøres ved at udvide blanketten for faderskabs-
anerkendelse til at indeholde en rubrik for foreldreansvar, så der bliver én blan-
ket i stedet for to. Forældrene må da eksplisit tage stilling til spørgsmålet, om de
skal have felles foreldreansvar.20

I Sverige anmelder samboende ugifte forældre gemensam vårdnad for 90 % af
børnene i forbindelse med faderskabsbekræftelsen. Bor forældrene ikke sammen,

16 Innst.O. nr. 100 (1996-97) s. 22.
17 Bet. 1279/93 s. 81-84.
18 Bet. 1279/94 s. 52 og 79.
19 Bet. 1350/97 s. 66.
20 Ot. prp. nr. 56 (1996-97) s. 22 og 41 samt Innst.O. nr. 100 (1996-97) s. 21.
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eller er der rejst tvivl om faderskabet, anmeldes gemensam vårdnad for 45 % af
børnene.21

2.2 Automatisk fælles forældremyndighed

En vigtig nordisk politisk diskussion går i dag på, om den legale eller automatis-
ke fælles forældremyndighed, gifte forældre har, skal udvides til at omfatte de
ugifte forældre.

2.2.1 Samboende

Det danske forældremyndighedsudvalg var meget positiv over for, at reelt sam-
boende forældre med en vis stabilitet i forholdet far fælles forældremyndighed
fra barnets fødsel automatisk og uden aftale, når det bliver teknisk muligt.22 På
tilsvarende måde er det i Sverige tilkendegivet, at fælles forældremyndighed
turde være en lige så naturlig løsning for ugifte samboende forældre som for
gifte.23

På den anden side har det hidtil været den overvejende opfattelse, at forældre,
som ikke ved barnets fødsel har så tætte relationer, at de bor fast sammen, ikke
bør omfattes af en regel om automatisk fælles forældremyndighed.241 Danmark
fremhæves, at de ikke har noget faktisk fællesskab, der kan danne grundlag for
lovregulering. Forældrene behøver ikke at have haft nogen reel kontakt eller et
nærmere bekendtskab. Fædre, der ønsker andel i forældremyndigheden uden at
bo sammen med moderen, er antagelig et mindretal. En automatik vil være pro-
cesskabende, idet enlige mødre må gennem en forhandling med faderen eller en
retssag for at få den fælles forældremyndighed ophævet. En generel regel vil også
omfatte børn, der er resultat af en voldtægt eller en anden sædelighedsforbry-
delse.25 I Norge anføres, at gruppen er meget sammensat. Der kan være forældre,
som har et forhold, men som ikke bor sammen, og der kan være tilfælde, hvor
barnet er resultatet af en flygtig forbindelse, så moderen og faderen knapt kender
hinanden.26 Det konstateres, at der vides lidt om disse mødre og deres kontakt
med barnefaderen.27 I Sverige nævntes i forarbejderne til 1998-ændringerne, at
forholdene for ugifte forældre, som ikke bor sammen, kan være forskellige. Der
kan ikke bortses fra, at disse forældre ikke altid har sådanne relationer, at det er
selvfølgeligt, at de kan samarbejde på en måde, som er nødvendig for at gemen-
sam vårdnad kan fungere. For disse forældre savnes forudsætningerne, som for-
dres, for at fællesskabet skal indtræde automatisk. Der kan ikke bortses fra, at der

21 Socialstyrelsens rapport: «Faderskap och underhåll 1995», Socialtjänst 1996:2, s. 3.
22 Bet. 1279/94 s. 78-81, navnlig s. 79.
2M997/98:LU12s. 32.
24 SOU 1995:97 s. 78-79.
25 Bet. 1247/94 s. 78-79.
26 Høringsnotat 1995 s. 64.
27 Innst.O. nr. 100 (1996-97) s. 22.
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er tilfælde, hvor den ene af forældrene er uegnet. Der findes også andre situatio-
ner, hvor en automatisk gemensam vårdnad ikke vil være forenelig med, hvad der
er bedst for barnet. Forældrenes konflikt kan være så alvorlig og dyb, at de ikke
formår at tale med hinanden og at samarbejde. Automatisk gemensam vårdnad
kan lede til, at moderen ikke medvirker til, at faderskabet bliver fastslået.28

Endelig kan der ikke bortses fra, at faderen kan være gift med en anden.
Hvis disse hidtidige tanker fastholdes, er spørgsmålet, om gruppen af sambo-

ende forældre umiddelbart lader sig afgrænse objektivt. I Island er det afgørende
for, om der er fælles forældremyndighed efter loven, at forældrene er samboende
efter registrering i et såkaldt fællesregister eller ifølge andet utvetydigt bevisma-
teriale, jf. børnelovens § 30, stk. 1, jf. § 2, stk. 3. Hverken i Danmark, Norge eller
Sverige er en løsning, hvor folkeregistertilmeldingen lægges til grund, fundet
anvendelig, fordi en del reelt samboende ud fra en række forskelligartede moti-
ver og hensyn formelt vælger at have hver sin adresse.29

Overvejelser om andre muligheder for at få fastslået, om forældrene bor sam-
men, er både i Danmark og Norge foretaget i tilslutning til et revisionsarbejde om
faderskabsreglerne. Dette skyldes, at det, hvis moderen er ugift, er nødvendigt for
myndighederne at få fastslået, hvem der er barnets fader. Spørgsmålene hænger
sammen, udtrykt af det danske forældremyndighedsudvalg med bemærkningen:
«Uden faderskab, ingen forældremyndighed».30 Tanken om en «samlivs pater est»
har været fremme. Også her stødes på vanskeligheden, at forældrenes rela-
tioner ikke er officielt registreret. Derfor er forslagene gået i retning af en ord-
ning, hvor forældrene underskriver en erklæring om, at de er samboende, hvor-
efter samboeren anses som fader. En sådan egenerklæring skulle erstatte fader-
skabsanerkendelsen.31

Det danske børnelovsudvalg har i en delbetænkning fra slutningen af 1997
udarbejdet forslag til en «samlivs pater est». Ifølge børnelovsudkastet § 2 er den
mand, moderen lever sammen med, fader til et barn, der fødes af en ugift kvinde,
hvis parterne skriftligt erklærer, at de lever sammen, at det er deres fælles barn,
og at de sammen vil varetage omsorgen og ansvaret for barnet. Registrering af
faderskabet finder sted i forbindelse med anmeldelsen af fødslen. Foreligger en
sådan erklæring under faderskabssagen, skal der ifølge et forslag fra udvalget til
ændring af forældremyndighedslovens § 5 være fælles forældremyndighed.32

Lovforslaget på grundlag af betænkningen er under udarbejdelse i Justits-
ministeriet. I det norske lovforslag, som førte til ændringerne i 1997, toges som
følge af reaktionerne på departementets høringsnotat afstand fra det hensigts-

28 SOU 1995:97 s. 78-79, Prop. 1997/98:7 s. 52-53 og 1997/98:LU 12 s. 32-33.
29 Bet. 1279/94 s. 79 og SOU 1995:97 s. 78.
<°Bet. 1279/94 s 79.
31 Høringsnotat 1995 s. 15 og 29.
32 Bet. 1350/97 s. 65-68, 185, 198 og 274-75.
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mæssige i at anvende en samboerklæring om faderskab,33 og en regel herom blev
ikke gennemført. Den norske stortingskomités flertal har ikke opgivet de ugifte
samboende, idet det har peget på, at der er nedsat et udvalg, som skal se på lov-
regler, rettigheder og pligter i forbindelse med samboerskab. Det er naturligt, at
man vender tilbage til spørgsmålet, når dette udvalg er kommet med sin indstil-
ling.34

I den islandske børnelov § 2, stk. 2, findes en slags «samlivs pater est». Hvis
en ugift moder og en mand, som erklærer, at han er fader til barnet, lever sam-
men, når barnet fødes, er manden automatisk fader. Forældrene skal være sam-
boende i henhold til registrering eller ifølge andet utvetydigt bevismateriale.

2.2.2 Ikke samboende
De nyeste svenske signaler under det fortsatte revisionsarbejde,35 er, at også de
ikke samboende ugifte forældre må inddrages i overvejelserne om automatisk
gemensam vårdnad. I promemorian fra juni 1998 med direktiver til den sagkyn-
dige, som skal overveje lovændringer, anføres bl.a., at et barn har behov for begge
sine forældre, også selv om de ikke bor sammen, og at begge har et ansvar for
barnet, selv om de bor hver for sig. Dette taler mod generelt at gøre forskel på
børn, hvis forældre er sammenboende, og dem, hvis forældre ikke er det. Også
den omstændighed, at forældre ofte betragter sig som en familie, selv om de bor
hver for sig, taler mod en særbehandling af de samboende. Derfor bør overvejel-
serne i første række gå på en reform, som skal omfatte ugifte forældre, uanset om
de bor sammen eller ej. Da forholdene for ikke samboende forældre mange gange
adskiller sig fra dem, som råder for samboende, kan det dog være nødvendigt at
give vårdnadsbestemmelser en fleksibel udformning. Hvis gemensam vårdnad
ikke er bedst for barnet, kan denne opløses efter de almindelige regler i föräldra-
balkens kap. 6 eller gennem aftale. Der kan også være tilfælde, hvor faderen ikke
vil have del i vårdnaden, og han kan da anlægge sag om, at den skal betros mode-
ren alene. Videre nævnes, at der næppe kan anføres afgørende grunde for, at det
skulle påvirke vårdnaden, at barnet er avlet ved en tilfældig forbindelse. Noget
andet er, at en ordning, hvorefter forældrene i princippet altid skal have gemen-
sam vårdnad i disse og andre tilfælde kan lede til praktiske vanskeligheder, f.eks.
hvis faderen bor i udlandet, eller hvis forældrene umuligt kan samarbejde i
spørgsmål angående barnet. Den gemensamme vårdnad kan da bringes til ophør
efter de almindelige regler. I promemorian skitseres forskellige lovgivningsalter-
nativer i hovedtræk. En mulighed er, at moderen har vårdnaden alene, indtil
faderskabet er fastslået, hvorefter den skal være fælles, hvis ikke retten bestem-
mer, at den ene af forældrene skal have vårdnaden alene. Et andet alternativ er,
at vårdnaden bliver fælles, når der er gået tre måneder, efter at faderskabet er fast-

53 Høringsnotat 1995 s. 27-31 samt Ot. prp. nr. 56 (1996-97) s. 21-22 og 41.
" Innst.O. nr. 100 (1996-97) s. 21.
35 SOU 1995:97 s. 76-79, Prop. 1997/98:7 s. 53 og 1997/98:LU 12 s. 33.
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slået, hvis ingen af forældrene anmelder, at han eller hun modsætter sig gemen-
sam vårdnad, og hvis ikke retten har besluttet, at den ene af forældrene skal have
den alene. Endelig nævnes, at der kunne gøres visse undtagelser fra en regel om
automatisk gemensam vårdnad, f.eks. hvis barnet er avlet ved voldtægt.

3. Separation og skilsmisse

Barnets og forældrenes retsstilling efter separation og skilsmisse har også været
i fokus under nyere forældremyndighedsrevisioner. Det har haft betydning for
overvejelserne, at skilsmissetallet er steget meget.

I Danmark er det konstateret, at omkring en tredjedel af alle børn vil opleve,
at en af forældrene forlader hjemmet, før de selv flytter hjemmefra.36 De tilsva-
rende svenske tal er 37 %. I Norge er det dokumenteret, at hver femte 16-årig har
oplevet, at forældrene er gået fra hinanden. Hver tiende 4-årig har oplevet det
samme. Stigningen er på henholdsvis 40 og 60 % siden 1988. Det er beregnet, at
40 % af børn, født i 1992, vil opleve, at forældrene vælger at gå fra hinanden.37

Endnu et forhold er der grund til at understrege. Tvister om forældremyndig-
hed er sjældne. Kun i ca 3 % af de danske separations- og skilsmissesager var der
i 1993 en sådan uenighed om forældremyndigheden, at det var nødvendigt at fa
en dom i byretten for at afgøre tvisten. Ældre svenske undersøgelser viser noget
lignende. Tilsvarende antages det i Finland, at ca 4 % af alle skilsmissesager med-
fører alvorlige tvister om vårdnaden.38

3.1 Aftaler om fælles forældremyndighed

Udviklingen på skilsmisseområdet det sidste par årtier har været, at den fælles
forældremyndighed, gifte forældre har automatisk, under visse betingelser kan
fortsætte efter ægteskabets sammenbrud.

I alle de nordiske lande kan forældrene i forbindelse med separation eller
skilsmisse aftale fælles forældremyndighed, en mulighed de ikke tidligere havde.
Danske tal fra 1993 viste, at godt 55 % af forældrene indgik sådanne aftaler.39

Ifølge islandske tal aftalte omkring 30 % af forældrene fælles forældremyndig-
hed i 1994-96.40 Norske mæglere anslår skønsmæssigt, at 94 % af forældrene
aftaler felles foreldreansvar.41 I Sverige var antallet af aftaler om gemensam vård-
nad i 1992 82 %.42

36 Bet. 1279/94 s. 37-38 med note 20.
37 Innst.O. nr. 100 (1996-97) s. 28. Se tillige NOU 1998: 17 s. 18.
38 Bet. 1279/94 s. 41 med note 28-29.
39 Bet. 1279/94 s. 42.
40 Statistik i Island - Rapport 1997 samt oplysninger fra Justitsministeriet.
41 NOU 1998: 17 s. 18.
42 Bet. 1279/94 s. 42-43 og 1997/98:LU 12 s. 154.
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3.2 Automatisk fortsættelse

I Danmark bestemmes i forældremyndighedslovens § 7, stk. 1, at ved separation
og skilsmisse skal der tages stilling til forældremyndigheden, medmindre der tid-
ligere er truffet aftale eller afgørelse herom. Statsamter og domstole skal ex offi-
cio behandle spørgsmålet og fremtvinge en stillingtagen, også selv om ingen af
forældrene anmoder herom. Det er fundet hensigtsmæssigt, at spørgsmålet bring-
es frem og afklares under sagen. Det er værdifuldt, at forældrene i skilsmisse-
situationen ikke skubber børneproblemerne til side til fordel for deres egne, men
tvinges til at drøfte og planlægge også børnenes fremtid. Ellers er der risiko for,
at dette vigtige spørgsmål ikke får den fremtrædende plads i forhandlingerne, det
fortjener. Af ordensmæssige grunde er det tillige hensigtsmæssigt, at der i et
separations- eller skilsmissedokument er en omtale af, hvorledes der skal forhol-
des med børnene. Udvalget, der overvejede spørgsmålet, konkluderede, at en
eventuel ændring af retsstillingen burde afvente mulige generelle overvejelser om
skilsmissesagsbehandlingen.43 Retsstillingen i Island er den samme, jf. børnelo-
vens § 32, stk. 2.

Ifølge den finske lov § 12 er spørgsmålet om vårdnad uafhængig af en skils-
misse. Retten kan derfor ikke træffe nogen afgørelse herom under skilsmisse-
sagen, medmindre en eller begge forældre anmoder herom.

I den norske lov § 34, stk. 2, 2. pkt. bestemmes, at forældrene fortsat har fel-
les foreldreansvar, dersom der ikke bliver truffet nogen aftale eller retlig afgø-
relse om spørgsmålet. Forældrene kan således holde spørgsmålet uden for skils-
missesagen. Hvor ofte dette sker vides ikke.

I tilfælde af skilsmisse fortsætter gemensam vårdnad også i Sverige, medmin-
dre en af parterne anmoder om dens opløsning. Dommeren skal dog ifølge föräl-
drabalken kap. 6, § 3, stk. 2, også efter den seneste ændring minde parterne om,
at vårdnaden fortsat er gemensam.44 Endvidere kan retten ifølge § 5, stk. 3,
3. pkt., ex officio træffe beslutning om, at den ene af forældrene skal have vård-
naden, hvis gemensam vårdnad er åbenbart uforeneligt med, hvad der er bedst for
barnet.45 Retten skal derfor være opmærksom på problemet, og spørgsmålet må
ikke lades uomtalt i dommen.

4. Tvistløsningsmuligheder under fælles forældremyndighed

4.1 Generelle overvejelser

Da fortsat fælles forældremyndighed efter ægteskabets sammenbrud blev en
mulighed i de nordiske lande valgtes forskellige konstruktioner.

4;Bet. 1279/94 s. 87-88.
44 Prop. 1996/97:7 s. 52.
45 Bet. 1279/94 s. 86-87.
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I Danmark, Island og Sverige var indstillingen oprindelig, at forældrene skul-
le være enige om alle fælles spørgsmål. De skulle ikke tilbydes myndighedernes
bistand til løsning af enkelttvister. Kunne de ikke enes, var den eneste mulighed
for konfliktløsning at bringe den fælles forældremyndighed til ophør. I den dan-
ske lov § 8 er det udtrykt derhen, at lever forældrene ikke sammen, eller agter en
af dem at ophæve samlivet, kan hver af dem kræve, at fællesskabet ophører. Om
den nyeste danske og svenske udvikling se nedenfor under pkt. 4.2.

I Norge har der, siden børnelovene blev gennemført i 1981, været mulighed
for under bevarelse af den fælles forældremyndighed at fa myndighederne til at
afgøre tvister om bopæl og samvær, se nedenfor under pkt. 4.2. Allerede da var
det opfattelsen, at lovens udgangspunkt skulle være felles foreldreansvar også
efter separation og skilsmisse,46 og at det vil være den bedste løsning i et flertal
af tilfælde. Derigennem kan man i nogen grad få stridsspørgsmål bort. Det bliver
lettere at acceptere, at barnet bor hos den anden.47

I Finland er grundsynet ligeledes at bevare og om nødvendigt etablere gemen-
sam vårdnad så langt som muligt. Ifølge loven fra 1983 er der de samme mulig-
heder for tvistafgørelser om bolig og samvær som i Norge, men der er adgang til
at løse også andre uenighedsspørgsmål, se nedenfor under pkt. 4.4. Finske dom-
stole har mere fleksible muligheder end de andre landes. Vårdnaden kan således
gives til andre end barnets forældre. Domstolene har f.eks. i særlige tilfælde givet
vårdnaden til faderen og morforældrene samt besluttet, at barnet skal bo hos mor-
forældrene.

Tvistløsningstilbuddene og adgangen til at påtvinge fælles forældremyndig-
hed, se herom nedenfor under pkt. 5, hænger nøje sammen. I Danmark er anført,
at indførelse af en tvangsmulighed kræver, at myndighederne skal kunne tilbyde
at løse i hvert fald de vigtigste af de underliggende tvister, som er årsagen til den
manglende enighed. Dermed må tvangen kombineres med noget, der i det mind-
ste svarer til den norske ordning.48 Også i det seneste svenske lovforslag anføres,
at beslutter domstolen gemensam vårdnad mod den enes vilje, kan en afgørelse
om bopæl eller umgänge blive aktuel.49 Omvendt anføres, at adgangen til at træf-
fe bopælsafgørelser vil berede vejen for en øget anvendelse af gemensam vård-
nad og yderligere vil markere dette som hovedreglen.50

I Danmark er grundholdningen, hvorefter forudsætningen for fælles forældre-
myndighed er, at forældrene kan samarbejde, fastholdt. Forældremyndigheds-
udvalget, som afgav betænkning i 1994, fastslog, at indførelse af en ordning om
fælles forældremyndighed, som ikke begge forældre ønsker, kræver grundlæg-
gende ændringer i lovens opbygning og myndighedernes rolle. Domstolene måtte

46 Ot. prp. nr 56 (1979-80) s. 23-25.
47 Lucy Smith og Peter Lødrup: Barn og foreldre, 5. utg., 1998, s. 117.
48 Bet. 1279/94 s. 69-72. Se i samme retning SOU 1995:79 s. 83.
49 Prop. 1997/98:7 s. 51.
50SOU 1995:79 s. 89.
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medvirke anderledes aktivt og detaljeret end i dag, hvor holdningen er, at barnets
personlige forhold er noget, det offentlige i videst muligt omfang skal holde sig
udenfor. En dom om fælles forældremyndighed mod den enes vilje kunne ikke
begrænses til en alment holdt konklusion herom. Der måtte i det mindste i dom-
men være nogenlunde præcise forskrifter om, hvor længe barnet skulle opholde
sig hos hver af forældrene, herunder i ferier og højtider. I tilslutning hertil kunne
det komme på tale med bestemmelser, f.eks. om hvor barnet skulle gå i skole og
om andre vigtigere spørgsmål, samt om hvorledes beslutninger herom kunne
træffes i fremtiden. Med en vid adgang til tvistløsning ville der blive større
muligheder for samfundsstyrede livsmønstre med en slags offentligt forældre-
skab som resultat. Det kunne blive dommere, der kom til at fastlægge et barns
fremtid. Dybest set er det et spørgsmål om, hvad det offentlige skal administrere
på dette område, og hvilke opgaver forældremyndighedsindehaverne selv skal
løse. Udvalget fandt det unaturligt på forældremyndighedsområdet at presse
noget igennem mod den ene af forældrenes klare ønske. Tvang er et dårligt
udgangspunkt for det fællesskab om børnenes fremtid, der er forudsætningen for
og meningen med ordningen om fælles forældremyndighed. Hvad der er bedst
for barnet, er det altoverskyggende. Det kan næppe opnås ved at gennemtvinge
et samarbejde. Samfundet kan gennem rådgivning forsøge at hjælpe forældrene
til at arbejde sammen, men ikke tvinge dem hertil. Fælles forældremyndighed
kan ikke virke efter hensigten uden samarbejdsvilje og -evne hos begge og en
åbenhed over for at indgå kompromisser. Lovgivning er ikke et egnet middel til
at dæmpe eksisterende modsætninger mellem forældrene og at skabe et samar-
bejdsklima, som ikke er til stede på forhånd og ikke kan tilvejebringes ved fri-
villige midler. Vejen til mere indflydelse og orientering gik efter udvalgets opfat-
telse over andre lovmæssige konstruktioner, nemlig en styrkelse af retsstillingen
for den af forældrene, der ikke har del i forældremyndigheden. Udvalget fandt
således, at grundholdningen i den gældende ordning med fælles forældremyn-
dighed som et frivilligt alternativ for motiverede forældre burde bevares. Skulle
der gennemføres ændringer i de grundlæggende elementer i den danske foræl-
dremyndighedskonstruktion, burde det ske på grundlag af større viden om bør-
nenes og forældrenes forhold i brudte familier.51

4.2 Bopæls- og samværsafgørelser

De vigtigste tvister, der kan opstå mellem forældre, som ikke bor sammen, angår
sikkert, hos hvem af dem børnene skal bo fast, og hvilken kontakt barnet skal
have med den anden af forældrene. I Finland, Norge og Sverige er der adgang til
at få myndighedernes afgørelse om bopæl og samvær, uden at det har betydning
for den fælles forældremyndighed. I Norge sidestillede man fra starten i 1981 i
barnelovens § 34, stk. 3, afgørelser om foreldreansvar og om, hvor barnet skulle

51 Bet. 1247/94 s. 69-72.
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bo fast, uden at denne konstruktion synes at have givet anledning til særlige over-
vejelser udover de ovenfor under pkt. 4.1 nævnte om lovens udgangspunkt. I
Finland indførtes adgangen til bopæls- og samværsafgørelser i 1983, se ligeledes
ovenfor under pkt. 4.1. I Sverige er muligheden for boende- og umgangeafgø-
relser under bevarelse af gemensam vårdnad indført ved lovændringen i 1998.

I Danmark gennemførtes ved loven af 1995 § 17 en mulighed for, at den af
forældrene, der ikke har barnet boende, kan fa en afgørelse om samvær, uden at
det var nødvendigt forinden at bringe den fælles forældremyndighed til ophør.
Udvalget fandt, at selv om grundsynet fortsat var, at fælles forældremyndighed
er et tilbud til forældre, som mener, at de kan blive enige i hvert fald på tilnær-
melsesvis samme måde, som da de boede sammen, se ovenfor under pkt. 4.1, kan
der i dag være grund til at anlægge en pragmatisk og praktisk synsvinkel på sam-
værsområdet. En uenighed om samværet har ikke samme fundamentale karakter
som bopælstvister. Ønsker en af forældrene offentlig bistand til at få fastslået
omfanget af barnets besøg, forudsætter dette også, at vedkommende er enig i, at
barnet skal bo hos den anden. Hertil kommer, at en samværsresolution kan være
en ventil, der løser nogle af de konflikter, som kan opstå under fælles forældre-
myndighed. Det skaber mere faste rammer for børns besøg og klare retningslin-
jer, noget der også kan være nødvendigt som legitimation over for en ny sam-
lever.52 En statistisk redegørelse for perioden 15. maj-31. oktober 1997 viste, at
21 % af samværsansøgningerne fremkom i tilfælde, hvor der var fælles foræl-
dremyndighed.53

I Island er der ikke adgang til at få myndighedernes afgørelse om bopæl og
samvær uden at bringe den fælles forældremyndighed til ophør.

4.3 Brev- og telefonkontakt

I Finland har domstolene siden 1994 kunnet træffe beslutning om anden kontakt
end direkte samvær. I den danske lov indførtes i 1996 en regel, § 18, om, at stats-
amtet i særlige tilfælde kan træffe bestemmelse om anden kontakt med barnet
end samvær, i form af telefonsamtaler, brevveksling og lignende. Bestemmelsen
kan også påberåbes under fælles forældreansvar af den, der ikke har barnet
boende.

I Sverige overvejedes en tilsvarende regel i det seneste lovforslag med nega-
tivt resultat. Det anførtes, at man ikke kan se bort fra, at alt for detaljerede for-
skrifter kan mindske forældrenes samarbejdsvilje.54 Riksdagens lagutskott forud-
sætter, at regeringen følger udviklingen i de nordiske lande, som har en sådan
regulering, og hvis det viser sig formålstjenligt overvejer forslag til en lovregule-
ring.55

52 Bet. 1279/94 s. 73.
53 Danielsen: Tillæg 1997 til Forældremyndighedslovskommentaren s. 34.
54 Prop. 1997/98:7 s. 63.
55 1997/98:LU 12 s. 45.
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4.4 Andre tvister

Det finske tvistløsningstilbud under fælles forældremyndighed er ikke begrænset
til bopæls- og samværsafgørelser, omtalt ovenfor under pkt. 4.2. Hvis forældrene
ikke kan blive enige om et spørgsmål, som skal afklares, kan domstolene bestem-
me, at beslutningen skal træffes af den ene af forældrene alene. Det kan f eks.
dreje sig om skolevalg eller pasningsordninger.

Det danske udvalg ridsede problemstillingen omkring tvistløsningsmulig-
hederne lidt hårdt op i betænkningen fra 1994. Det anføres, at det kunne komme
på tale, at en af forældrene kunne anlægge sag for at få afgjort, om barnet skulle
i privatskole eller i gymnasiet. På samme måde kunne det blive med religiøse
spørgsmål. Uenighed om lægebehandling kunne også forekomme. Lidt på over-
drevet kunne der blive diskussion om barnets fritidsaktiviteter, f.eks. medlems-
skab af en fodboldklub eller musikundervisning. Med en vid adgang til tvistløs-
ning ville der blive større muligheder for samfundsstyrede livsmønstre med en
slags offentligt forældreskab som resultat. Det kunne blive dommere, som kom
til at fastlægge et barns fremtid. Dybest set er det et spørgsmål, hvad det offent-
lige skal administrere på dette personlige, private område, og hvilke opgaver for-
ældremyndighedsindehaverne selv skal løse.56

I de seneste svenske lovforarbejder drøftes en mulighed for at give domstolene
adgang til at træffe beslutning om en opdeling af vårdnadsopgaverne mellem for-
ældrene. Løsningen blev afvist, bl.a. fordi den ikke ville være i overensstemmelse
med ønsket om, at forældrene så langt som muligt skal komme overens om
spørgsmål vedrørende barnet.57

5. Påtvungen fælles forældremyndighed

Spørgsmålet om, hvorvidt myndighederne skal kunne bestemme fælles forældre-
myndighed, selv om forældrene ikke er enige herom, kan fremkomme i forskel-
lige situationer. Normalt bliver det rejst, efter at der har været fælles forældre-
myndighed i en periode, uden at forældrene har boet sammen, idet den ene nu
anmoder om at få bragt fællesskabet til ophør, medens den anden af forældrene
ønsker det bevaret. Helt udelukkes kan det ikke, at ønsket om fælles forældre-
myndighed fremkommer fra en, der ikke har del i forældremyndigheden. I så fald
vil det opstå under en sag, hvor denne principalt, alternativt eller subsidiært ned-
lægger påstand om overførelse af forældremyndigheden til sig. Et tredje tænkt til-
fælde, er, at den af forældrene, der har forældremyndigheden, ønsker, at den
anden også skal have del i ansvaret, men denne nægter at være med til opgaven.
I så fald kan fælles forældremyndighed næppe siges at være til barnets bedste.

56 Bet. 1279/94 s. 70.
"Prop. 1997/98:7 s. 51.
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Normalt vil det antagelig ikke være aktuelt at pålægge foreldreansvar til en, som
ikke ønsker det.58

I Norge blev det i forarbejderne til barneloven af 1981 nævnt, at felles forel-
dreansvar undtagelsesvis kan fastsættes mod den ene af forældrenes ønske, men
ikke mod begges. Som et eksempel nævntes, at barnet var på børnehjem.59

Forarbejderne er fulgt op i lagmannsrettspraksis, hvorimod der så vidt vides ikke
har foreligget nogen høyesterettssag, hvor spørgsmålet har været sat på spidsen.
Praksis er senest beskrevet i 1998, idet det anføres, at der er afsagt flere lag-
mannsrettsdomme, hvor der er fastsat felles foreldreansvar mod den enes protest,
men der er kun henvisning til tre trykte afgørelser fra 1980'erne med dette resul-
tat samt to, den seneste fra 1993, med det modsatte. Det konkluderes, at felles
foreldreansvar, bør være reglen, medmindre der foreligger særlige grunde til, at
den ene bør have ansvaret alene.60 Der findes så vidt vides ikke oplysninger om,
hvor ofte problemet har foreligget i praksis, samt hvilket resultat dommerne er
nået til og med hvilken begrundelse.

I det norske lovforslag fra 1996 anføres uddybende om myndighedernes
muligheder, at forældrene under alle omstændigheder må forholde sig til den
kendsgerning, at de har et fællesbarn, og at de må kunne samarbejde også i frem-
tiden på grund af barnet. De må have kontakt, f.eks. om samvær og bidrag. Der
er ikke grund til at tro, at afgørelser, som falder ind under foreldreansvaret, er
arena for større konflikter, end når det gælder samværsordninger, og det er kun i
de helt ekstreme konfliktsituationer, det vurderes, at samvær skal nægtes, fordi
forældrene ikke kan forholde sig til hinanden på en fornuftig måde. Depar-
tementet mener som følge heraf, at det ikke er rimeligt, at den ene af forældrene
kan få foreldreansvaret alene, blot fordi vedkommende ønsker, at den anden ikke
skal have del i det. Imidlertid kan modviljen være så stor, at det er formålsløst at
fortsætte med felles foreldreansvar. Domstolen må tage udgangspunkt i, hvad der
vil være det bedste for barnet. Hvis der ikke er forhold hos den, som ønsker del
i foreldreansvaret, der gør denne uegnet, mener departementet, at han eller hun
normalt bør få medhold i kravet. Også hvis forældrene aldrig har boet sammen,
bør der foreligge tungtvejende grunde for at nægte felles foreldreansvar. At bar-
net som regel ikke har den samme nærhed i forholdet til vedkommende, gør imid-
lertid, at vurderingen bliver mere åben. Generelt bør det lægges til grund, at det
for de fleste børn vil være et gode, at begge forældre indehaver foreldreansvaret,
men at det er åbenbart, at der findes undtagelser.611 forarbejderne til den seneste
norske lovændring anføres, at det ikke er fundet hensigtsmæssigt at lovfæste
adgangen til at påtvinge felles foreldreansvar med en nærmere opremsning af kri-
terierne, som skal tillægges vægt.62

58 Ot. prp. nr. 56 (1996-97) s. 43.
59 innst.O. nr. 30 (1980-81) s. 14-15.
60 Lucy Smith og Peter Lødrup: Barn og foreldre, 5. utg., 1998, s. 118-19.
61 Ot. prp. nr. 56 (1996-97) s. 43.
62 Ot. prp. nr. 56 (1996-97) s. 41-43.
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I Finland skal forældremyndighedsspørgsmålet afgøres i overensstemmelse
med, hvad der er bedst for barnet. Dette indebærer, at domstolen kan beslutte fæl-
les forældremyndighed, selv om der er modstand fra den enes side.

I Sverige indførtes ved lovændringen i 1998 samme retsstilling som i Norge
og Finland. Föräldrabalken kap. 6, § 5, stk. 1-2, fastslår, at er barnet under vård-
nad af begge forældre eller en af dem, og vil nogen have ændring heri, skal ret-
ten, efter hvad der er bedst for barnet, bestemme, at vårdnaden skal være gemen-
sam, eller betro vårdnaden til den ene af dem. Retten kan ikke beslutte gemen-
sam vårdnad, hvis begge forældre modsætter sig det. I forarbejderne beskrives
afvejningen derhen, at det ikke vil være bedst for barnet at bestemme gemensam
vårdnad, hvis den ene er uegnet som indehaver. Det kan også være tilfældet, hvis
konflikten er svær eller dyb, f.eks. hvis en af forældrene har mishandlet den
anden eller begået forbrydelser mod den anden. Forældrenes modstand mod
gemensam vårdnad må ikke negligeres. Denne modstand kan bero på et ønske
om at beskytte barnet. Hvis der er risiko for, at barnet vil få det dårligt, skal dom-
stolen givetvis tage hensyn hertil.63 I lovforslaget tilføjes, at det kan være, at kon-
flikten er så svær og dyb, at det er umuligt for dem at samarbejde om spørgsmål
vedrørende barnet. Ofte er det da bedst for barnet, at den ene af forældrene bli-
ver eneindehaver.64

6. Deleordninger

6.1 Aftaler og deres forudsætninger

Deleordninger har som juridisk begreb knapt vundet indpas i lovgivningen. De
indebærer, at børnene skal bo nogenlunde lige meget hos forældrene, eller med
andre ord at barnet bor fast hos dem begge.

Forældres aftalefrihed omfatter i nogle af de nordiske lande også adgangen til
at indgå på deleordninger og det, uanset om de har fælles forældremyndighed
eller ej. Aftalerne indebærer normalt, at barnet skal bo en uge hos den ene af for-
ældrene, den næste hos den anden, eller at det skal være i fjortendagsperioder.
Andre muligheder foreligger også, f.eks. at barnet skal være en halv uge hvert
sted eller flytte hver dag. I den norske lov § 35 a, stk. 2, er det nu lovfæstet, at
forældrene kan aftale, at barnet skal bo fast sammen med dem begge, selv om de
ikke bor sammen. I modsætning hertil bestemmes i den islandske børnelov § 33,
stk. 1, at en aftale om fælles forældremyndighed skal indebære, hvor barnet skal
have fast, registreret bopæl og dermed, hvem af forældrene barnet som regel bor
fast hos. Heller ikke i Finland kan forældre aftale, at barnet skal bo lige meget
hos dem begge, idet det antages, at en sådan aftale strider mod, hvad der er bedst
for barnet.65

63 SOU 1995:97 s. 82.
64 Prop. 1997/98:7 s. 45.
65 NOU 1998: 17 s. 78.
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Der er ikke sikre oplysninger om, hvor mange ikke samlevende forældre, der
har indgået deleaftaler. I Danmark tyder upræcise stikprøveundersøgelser på, at
det drejer sig om under 10 %, måske snarere om4- 5 %.66 I Norge er det oplyst,
at det drejer sig om omkring 5 %.67 Tallene afhænger af, hvorledes deleordnin-
ger defineres.

Der foreligger enkelte børnesagkyndige vurderinger af deleordninger, men så
vidt vides ikke egentlige undersøgelser. Den danske børnekommissionen fastslog
i 1980, at ved den lige deling oplever barnet et kontinuerligt hverdagsforløb uden
voldsomme brud og uden at føle sig svigtet af den ene af forældrene.68

Den danske psykolog Morten Nissen har sammenfattende anført, at forudsæt-
ningerne for, at deleordninger kan virke, er, at forældrene har et godt forhold til
hinanden, herunder at de er på talefod og kan indgå aftaler omkring barnet.
Derudover må forældrene bo rimeligt tæt ved hinanden, så barnet kan bevare
kammeraterne, og kammeraterne på den anden side ved, hvor børnene er. Det er
bedst for børnene med fleksible ordninger.69

En norsk psykolog, Kirsten R. Haaland, konkluderer, at delte omsorgsord-
ninger ikke er nogen let løsning. Forældrene må til stadighed samarbejde i hver-
dagen og helst bo nær hinanden. De må respektere og acceptere hinanden som
forældre, og de må ikke være rigide og fastlåste, men justere ordningen, efter-
hånden som børnenes behov ændrer sig.70

En anden norsk psykolog, Odd Arne Tjersland, har også omtalt delt omsorg,71

med referancer til udenlandsk forskning. Det er ikke påvist, at delt omsorg fører
til gode resultater, men undersøgelserne viser et sammenfald af delt omsorg og
tilfredsstillende samarbejde om barnet. Undersøgelserne viser kun lidt om, hvil-
ke betingelser der bør være til stede, for at delte omsorgsordninger kan virke
godt. Det fremhæves, at forældrene må være enige og selv vælge ordningen, for
at den skal kunne fungere. Familier, som har fået pålagt sådanne ordninger gen-
nem retlige afgørelser, er langt mindre tilfredse, end de som selv har valgt dem.
Ordningerne er noget, som kun passer for ganske få. Det påpeges, at delt omsorg
kan være direkte uheldig for børn, hvis forældrene fortsat har et konfliktfyldt for-
hold. Konklusionen er, at delt omsorg er noget, begge forældre må vælge for at
få det til at fungere. Hvis delt omsorg pålægges forældrene af andre, eller hvis
det fremtvinges af en af dem, kan dette få meget negative følger for barnet.72

Psykolog Terje Galtung har i den norske betænkning om barnefordelingssaker
udarbejdet et bilag: «Delt bosted» med en redegørelse for udenlandske undersøg-
elser. Konklusionen er, at forskningen ikke kan give noget entydigt svar på, hvil-

66 Danielsen: Forældremyndighedslovskommentaren, 1997, s. 149-50 og bet. 1279/94 s. 62.
67 NOU 1998: 17 s. 18 og Ot. prp. nr. 56 (1996-97) s. 56.
68 Bet. (nr. 918/81) s. 151.
69 Morten Nissen: Fælles forældremyndighed, illusion eller løsning, 1993, s. 56-57.
70 Familien etter skilsmissen, 1992, s. 72 og Høringsnotat 1995 s. 80-81.
71 Samlivsbrudd og foreldreskap, 1992.
72 Høringsnotat 1995 s. 58.
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ken bopælsform, der er den bedste for børn. Både deleordninger og en fast bopæl
synes at kunne fungere godt for mange børn og familier. Delt bopæl kræver gen-
sidig respekt, hyppig kontakt, fleksibilitet og godt samarbejde mellem foræl-
drene. Alvorlige og vedvarende konflikter mellem forældrene kan bevirke, at de
ikke i tilstrækkelig grad samarbejder til bedste for barnet. Delt bopæl og hyppigt
samvær synes i sådanne tilfælde at være forbundet med problemer for familien.
Der er forskellige erfaringer med hensyn til, i hvilken grad fjendtligheder aftager
med årene. En periode på 1-5 år med langsom nedtrapning i forældrenes stridig-
heder må anses som lang tid i et barns liv. Det synes ikke tilrådeligt at anbefale
tvungen delt bopæl for familier, hvor konflikterne er store, og forældrene ikke
selv eller ved hjælp af mægling er kommet frem til en aftale om en deleordning.73

I en oplysningspjece, udgivet af den svenske socialstyrelse i 1991, anføres, at
i visse tilfælde kan det fungere godt for barnet at bo skiftevis hos forældrene. For
de små børn, d.v.s. spædbørn og børnehavebørn, er det dog fundet vigtigt at have
et hjem som fast punkt i tilværelsen, idet stadige skift mellem forældrenes bopæl
vil være alt for stressende og dermed skadelige for deres udvikling. De mindste
børn har behov for den tryghed, der ligger i en stabil, regelmæssig og forudsige-
lig hverdag. De yngre skolebørn, som hyppigt har en stærk selvstændighedsfølel-
se, kan derimod være tilbøjelige til at se fordele ved at bo skiftevis hos foræld-
rene. Derimod vil de ældste børn, teenagere, ofte finde det alt for besværligt at
flytte frem og tilbage med deres ting og sager. De vælger i højere grad ud fra egne
interesser og vil være tilbøjelige til at foretrække en fast bopæl hos den ene af
forældrene. Den hverdagskontakt med begge forældre, som barnet opnår ved at
bo skiftevis hos hver af dem, mindsker risikoen for, at forbindelsen med den ene
af forældrene efterhånden udtyndes, men den stadige skiften og de tilbagevend-
ende opbrud kan være ganske belastende for barnet. Ikke mindst for de lidt stør-
re børn kan det være svært til stadighed at skulle forandre de nærmeste omgi-
velser med kammerater og andre sociale kontakter. At lade barnet bo på skift hos
forældrene forudsætter, at disse bor nær hinanden. Desuden kræver deleordnin-
ger, at forældrenes indbyrdes kontakt er god, og at de respekterer hinanden som
forældre. Det er vigtigt, at forældrene ikke vælger en deleordning, blot fordi de
ikke kan enes om, hvor barnet skal bo. Det tilfredsstiller måske forældrenes
behov, men er ikke godt for barnet. En deleordning, der ikke opfylder disse krav,
kan tillige indebære en risiko for, at barnet lærer at spille forældrene ud mod
hinanden, og for, at begge forældre undgår at tage de nødvendige konflikter med
barnet.74

6.2 Myndighedsmedvirken

Den nyeste politiske og praktiske udvikling har været et pres fra forældregrupper

73NOU1998: 17 s. 125-32.
74 Gemensam Vårdnad, Socialstyrelsen, 1991, gengivet i bet. 1247/949 s. 62-63.
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og i konkrete sager for at fa myndighedernes medvirken til at gennemtvinge dele-
ordninger. I enkeltsager er det navnlig sket, hvis en frivillig deleordning ikke kan
fortsætte på grund af modstand fra den ene af forældrene.

6.2.1 Deleordninger som samværsafgørelser

Det danske civilretsdirektorat har fået ombudsmandens tilslutning til, at der ikke
er hjemmel i lovreglerne om samvær til at fastsætte egentlige deleordninger.
Ombudsmanden henviste i sin afgørelse til, at der ved den individuelle bedøm-
melse af spørgsmålet om samværets omfang lægges betydelig vægt på, at der tid-
ligere har været en deleordning. Han noterede sig, at myndighederne i nogle til-
fælde efter en konkret vurdering havde fastsat samvær med op til fem overnat-
ninger over en to-ugers periode.75

I det norske lovforslag fra 1996 er det s. 54-55 anført, at der i dag ikke er for-
melle skranker mod at pålægge samvær op mod halvdelen af tiden, men det er
lidet sandsynligt, at dette gøres i nogen udstrækning. Det vil være vanskeligt at
udforme nogen absolut grænse for, hvor meget samvær der kan pålægges.76

6.2.2 Påtvungen deleordning under bopæls tvist

Kun i Norge synes der at have været dyberegående overvejelser om deleordning-
er som lovens udgangspunkt og om indførelse af adgang for myndighederne til at
træffe afgørelser herom. I forarbejderne til lovændringen i 1997 anføres, at
mange forældre er i konflikt efter et samlivsbrud. De mangler som følge af dette
forudsætningerne for at praktisere en delt omsorgsordning, uden at konflikten
også rammer barnet. Det er lidet hensigtsmæssigt med en hovedregel, som kun
kan forventes at fungere i et mindretal af tilfælde. Mange af argumenterne for, at
delt bopæl vil være en god løsning, er i første række begrundet i hensynet til for-
ældrene. Der må imidlertid tages hensyn til, at børn ikke er en ensartet gruppe.
Enkelte børn er robuste og kan godt forholde sig til at bo to steder. Andre har et
stor behov for tryghed og kan blive stressede og utrygge af ikke at bo fast et sted.
At barnet bor fast to steder kan føre til, at det mangler tilknytning og tilhørighed
noget sted. Også den praktiske gennemførelse med hyppige flytninger, at holde
orden på, hvilke ting der er hvert sted o.s.v, kan virke opslidende. I høringsnota-
tet var konklusionen, at delt bopæl forudsætter så stor grad af samarbejde mel-
lem forældrene, at det ikke kan pålægges.77

I lovforslaget anførte departementet, at en ordning med delt bopæl som lovens
udgangspunkt ikke vil tjene barnets interesser.78 Flertallet i det norske storting var

75 Danielsen: Tillæg 1997 til Forældremyndighedslovskommentaren s. 51-52.
76 Ot. prp. nr. 56 (1996-97) s. 54-55.
77 Høringsnotat 1995 s. 82-83.
78 Ot. prp. nr. 56 (1996-97) s. 59.
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i 1997 ligeledes af den opfattelse, at delt bopæl kan passe for forældre, som sam-
arbejder godt. Men desværre er det sådan, at mange forældre er i konflikt efter et
samlivsbrud og mangler forudsætninger for at kunne praktisere en sådan ordning,
uden at konflikterne rammer barnet. En hovedregel, som tager mest hensyn til
fordelingsretfærdigheden mellem forældrene og dermed svækker hensynet til
barnets bedste, vil være uheldig.79 Det er blevet anført, at det tidligere i norsk ret
var noget tvivlsomt, om der var adgang for domstole og fylkesmænd til at træffe
afgørelse om en deleordning.80 Spørgsmålet blev afklaret ved lovændringen i
1997 gennem § 35 a, stk. 2, 2. pkt., hvorefter domstolene i tvistsituationer må
vælge en af forældrene.

I Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen i Stortinget fremsatte et mind-
retal under behandlingen af ændringerne i barneloven i 1997 et ændringsforslag
gående ud på, at er forældrene uenige, kan retten eller fylkesmannen afgøre, at
barnet skal have en fast bopæl, eller at barnet skal bo fast sammen med begge
forældre.81

Resultatet af de norske overvejelser blev, at barnefordelingsprocesudvalget fik
til opgave at vurdere, om domstolene skal kunne pålægge delt bopæl for barnet,
d.v.s. at forældrene deler den daglige omsorg, så barnet har fast bopæl hos dem
begge.82 Udvalgets flertal har i betænkningen i december 1998 ikke fundet grund-
lag for at foreslå ændring af gældende ret på dette punkt. Der henvises til, at for-
ældrene under en sådan ordning må være enige for at kunne træffe væsentlige
afgørelser om barnet. Der må lægges afgørende vægt på, at forældre far hjælp til
at nå frem til en aftale. Lykkes dette ikke, er der grund til at antage, at delt bopæl
ikke vil kunne fungere til barnets bedste. En adgang til at påtvinge en deleord-
ning vil med stor sandsynlighed føre til flere retssager og tvister mellem foræl-
drene. Med adgang til at bestemme udvidet samvær er der mindre behov for en
sådan adgang af hensyn til barnets kontakt med begge forældre.83

To af udvalgets medlemmer ønsker at ændre gældende ret og foreslår en snæ-
ver adgang til at bestemme delt bopæl i særlige tilfælde. Mindretallet henviser
bl.a. til, at det er vanskeligt at se nogen grund til, at udvidet samvær med brø-
kerne 40/60 kan bestemmes mod den enes vilje, men ikke delt bopæl. Der hen-
vises også til den svenske retsstilling, omtalt nedenfor. Med en snæver undtagel-
sesregel vil der ikke blive flere tvister. I mange sager, som afgøres ved dom, har
forældrene både evne og ønsker om at lægge forholdene til rette, så barnet får det
bedst muligt. Som et eksempel på anvendelse af en adgang til at påtvinge delt
bopæl, nævner disse udvalgsmedlemmer, at den ene af forældre nu ønsker en
sådan ordning bragt til ophør, efter at den har været praktiseret til alles tilfreds-

79 Innst.O. nr. 100 (1996-97) s. 23.
80 Lucy Smith og Peter Lødrup: Foreldre og barn, 5. utg., 1998, s. 122-23.
81 Innst.O. nr. 100 (1996-97) s. 24.
82 Innst.O. nr. 100 (1996-97) s. 24.
w NOU 1998: 17 s. 84.
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hed i en række år. Et andet tilfælde er, at en teenager har et klart og velbegrundet
ønske om en ordning med delt bopæl.84

Det forekommer overraskende, at det i det svenske lovforslag under en gen-
nemgang af reglen om adgang til at træffe afgørelse om barnets bopæl, selv om
der er fælles forældremyndighed, i en bisætning lakonisk og uden nærmere argu-
mentation anføres, at domstolens dom kan indebære, at barnet skal bo vekselvis
hos hver og en af forældrene.85 Bemærkningen fandtes ikke i den tilgrundlig-
gende betænkning.

7. Spørgsmål

På baggrund af det anførte stilles følgende spørgsmål som oplæg til en diskus-
sion:

- Skal beslutningsbeføj eiserne under fælles forældremyndighed kunne regule-
res, hvis forældrene ikke bor sammen?

- Skal ugifte automatisk have fælles forældremyndighed efter loven?
- Skal der som betingelse stilles krav om samboforhold, og hvordan skal dette

i givet fald godtgøres?
- Skal der under fælles forældremyndighed være adgang til at træffe bopæls-

afgørelser?
- Hvordan virker ordningen de steder, den findes, hvor ofte anvendes mulig-

heden og efter hvilke kriterier?
- Skal der under fælles forældremyndighed være adgang til at træffe bestem-

melser om brev- og telefonkontakt?
- Skal der under fælles forældremyndighed være adgang til at træffe andre

tvistafgørelser?
- Skal der under en forældremyndighedstvist være adgang til at påtvinge fæl-

les forældremyndighed, og hvilke betingelser eller kriterier skal der i givet fald
opstilles?

- Hvor ofte anvendes i Finland, Norge og Sverige adgangen til at påtvinge fæl-
les forældremyndighed, hvorledes er forældrenes situation, og hvilke erfaringer
er der med sådanne afgørelser?

- Hvorledes er erfaringerne med deleordninger?
- Skal der være adgang til at påtvinge dem som samværs- eller forældremyn-

dighedsafgørelser?

84 NOU 1998: 17 s. 84-87.
85 Prop. 1997/98:7 s. 56 og 112.
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