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Besvarelse af henvendelse fra Folketingets Ombudsmand

Forældremyndighed
og samvær

Den 1. november 2021 videresendte ombudsmanden henvendelse af 1. oktober
2021 med bilag f r a • • • • • • • • • Ombudsmanden anmodede
Familieretshuset om at besvare henvendelsen med kopi til ombudsmanden.

Sags nr:

2020 - 9737
Sagsbehandler:

Helle Ankersen

Denne besvarelse vil derfor primært forholde sig til det generelle spørgsmål ved
rørende adgangen til bisidderrepræsentation i forbindelse med børnesagkyndige
undersøgelser.
Hvis Familieretshuset i en konkret sag vurderer, at der er behov for en børne
sagkyndig undersøgelse, iværksættes dette via en autoriseret psykolog. Familie
retshuset har indgået kontrakt med en række selvstændige psykologer på lands
plan, der varetager denne opgave. Det kan oplyses, at Familieretshuset netop
har lavet et større arbejde for at tilrette standardkontrakten med psykologerne,
og at der i den forbindelse også har været en opmærksomhed på at få fremhæ
vet forholdene omkring adgang til bisidder. Fremover vil det således fremgå ud
trykkeligt af kontrakterne, at psykologerne er forpligtede til at vejlede parterne og
informere om retten til at medbringe bisidder.
Familieretshuset vil endvidere på ny henlede de eksterne psykologers opmærk
somhed på retten til at have en bisidder med til en undersøgelse. Dette vil indgå i
et nyhedsbrev til de psykologer, der allerede er indgået kontrakter med, herunder
også de psykologer, der har foretaget børnesagkyndige undersøgelser i opdrag
fra Familieretshuset gennem flere år. Nyhedsbrevet, der sendes ud i december
måned d.å., vil blive fulgt op ved, at emnet vil blive behandlet på erfaringsud
vekslingsmøder med de eksterne psykologer, der afholdes i foråret 2022.
Rent praktisk foregår iværksættelsen af en børnesagkyndig undersøgelse sådan,
at Familieretshuset udarbejder et "opdrag", der gengiver rammerne for undersø
gelsen. Opdraget sendes i kopi til forældrene. Det er den autoriserede psykolog,
der planlægger undersøgelsens forløb, herunder hvor mange møder, der afhol
des, med hvem, og hvordan hjemmebesøg planlægges. Når undersøgelsen er
tilendebragt, udarbejder psykologen en undersøgelsesrapport, der sendes til
Familieretshuset, og som indgår i den videre sagsbehandling af den konkrete
sag.

Adgangen til bisidder - også i forbindelse med børnesagkyndige undersøgelser - følger af forvaltningslovens
regler, nærmere bestemt forvaltningslovens§ 8 - og reguleres i denne sammenhæng i vejledning nr. 9256 af
20. marts 2019.
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