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Forord 
 
I forbindelse med oprettelsen af Netværk for voldsramte kvinder i 2004 blev der etable-
ret en baggrundsgruppe af professionelle og myndighedsrepræsentanter. Videns- og 
Formidlingscenter for Socialt Udsatte (VFC Socialt Udsatte) fungerede som konsulenter 
for Netværket og baggrundsgruppen. På grundlag af både de voldsramte kvinders og de 
professionelles erfaringer drøftede baggrundsgruppen, hvordan man kan sikre fokus på 
børnenes perspektiv i sager om forældremyndighed og samvær i voldsramte familier. 
Ligeledes blev der udtrykt ønske om et styrket samarbejde mellem statsamt og socialfor-
valtning i disse sager.  
 
VFC Socialt Udsatte rettede derfor henvendelse til Århus Kommunes Socialafdeling 
(tidl. Familieafdeling) om et samarbejde om et pilotprojekt med det formål at sikre en 
fælles forståelse af barnets perspektiver og behov i samarbejdssager mellem Socialafde-
lingen og Statsamtet Århus, hvor moderen og evt. børnene har været udsat for vold og 
trusler fra manden/faderen.  
 
Socialafdelingen var positiv over for et pilotprojekt og rettede henvendelse til Statsamtet 
Århus, som også var positiv over for planerne. På denne baggrund blev der i august 2005 
afholdt et møde mellem chefen for Socialafdelingen, Leif Gjørtz Christensen og Statsam-
tet Århus, repræsenteret ved kontorchef Jesper Thumand og sagsbehandler Susanne 
Eldrup, chefen for Center for Socialfaglig Udvikling i Århus Kommune Søren Frost og 
konsulent Ingeborg Kragegaard og seniorkonsulent Nell Rasmussen, VFC Socialt Udsat-
te. På mødet informerede Statsamtet om, at det ville tage initiativ til at styrke samarbejdet 
med socialforvaltningerne i familieretlige sager gennem at etablere en gruppe af kontakt-
personer fra socialforvaltningerne i kommunerne i statsamtets område og Statsamtet.   
 
Der var enighed om, at det foreslåede pilotprojekt kunne bidrage til at underbygge et 
sådant samarbejde mellem Statsamtet og Århus Kommune. Projektdesignet blev derfor 
konkretiseret og tilpasset de lokale forhold. Der var endvidere enighed om, at de ovenfor 
nævnte mødedeltagere (med undtagelse af seniorkonsulenten, som skulle gennemføre 
projektet) samt temaleder Hanne Behrens, VFC Socialt Udsatte, udgjorde projektets 
følgegruppe.  
 
Et umiddelbart mål for projektet har været at sikre en fælles forståelse af barnets per-
spektiver i samarbejdssager om voldsramte familier mellem Statsamtet Århus og Århus 
Kommunes Socialafdeling. Endvidere har det været et mål at pege på konkrete temaer og 
på modeller for samarbejde i den nedsatte gruppe af kontaktperson mellem statsamtet og 
kommunen. Endelig har det været et mål, at projektet kunne bidrage til Familie- og For-
brugerministerens udvalg om forældremyndighed og samvær og til at orientere, evt. ind-
drage, andre relevante myndigheder og NGOer i samarbejdet.  
 
Pilotprojektet blev påbegyndt i begyndelsen af oktober 2005 med læsning af sager i 
Statsamtet Århus og senere i de fire familiecentre (nu socialcentre), Socialcenter Cen-
trum, Socialcenter Nord, Socialcenter Syd, Socialcenter Vest. I januar 2006 blev afde-
lingslederne i socialcentrenes familieafdelinger efter henvendelse fra Statsamtet udpeget 
som kontaktpersoner i forhold til statsamtet. Gruppen af kontaktpersoner har holdt sit 
første møde i begyndelsen af april 2006. 
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Konsulent Ingeborg Kragegaard og Århus Kommunes Center for Socialfaglig Udvikling 
har været særdeles hjælpsomme med hensyn til organisering af projektet og som spar-
ringspartner. VFC Socialt Udsatte er dog eneansvarlig for pilotundersøgelsens resultater 
og rapporten.  
 
Nærværende trykte rapport er bortset fra titlen identisk med den printede rapport: Sam-
arbejde mellem Statsamtet Århus og Århus Kommunes socialcentre i samværssager i 
voldsramte familier. Et pilotprojekt om at fremme et børneperspektiv.”   
 
 
Nell Rasmussen 
Seniorkonsulent. 
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Sammenfatning 
 
I forbindelse med etableringen af ”Netværk for voldsramte kvinder” i 2004 blev der ned-
sat en baggrundsgruppe af professionelle og myndighedsrepræsentanter til støtte for 
netværket. Baggrundsgruppen drøftede bl.a., hvordan man kan sikre fokus på børnenes 
perspektiv i forældremyndigheds- og samværssager, hvor vold mod moderen og evt. også 
børnene indgår som et element. Det var både de voldsramte kvinders og de professionel-
les erfaring, at der i sager, hvor moderen har været udsat for vold af faderen, og hvor 
børnene har overværet eller - hørt volden, mangler fokus på barnets perspektiv og behov 
i forbindelse med fastsættelse af samvær. Et umiddelbart mål med pilotprojekt har derfor 
været at sikre en fælles forståelse af børneperspektivet i samarbejdet mellem Statsamtet 
Århus og Århus Kommunes Socialafdeling i sager, hvor moderen og evt. bar-
net/børnene har været eller er udsat for vold og trusler fra faderen. 
 
Rapporten giver indledningsvis en overordnet beskrivelse af elementer af begrebet ”et 
børneperspektiv.”  Den foreliggende viden om omfanget at vold mod kvinder og børn i 
familien og voldens former og følger for moderen og børnene beskrives for at belyse et 
børneperspektiv i disse sager. Endvidere gives indledningsvis et billede af omfang og 
karakteren af vold i familien i Århus som baggrund for analysen af det sagsmateriale og 
de interviews, som danner grundlag for projektet. 
 
Pilotprojektet hviler på en analyse af 12 sager fra perioden 2002 - 2005 om samvær i 
voldsramte familier udvalgt af Statsamtet Århus, hvor der har været samarbejde med et 
af Århus Kommunes socialcentre i de 10. Der er gennemlæst yderligere 5 sager til belys-
ning af socialcentrenes behandling af sager, hvor der er vold i familier. Endvidere er der 
foretaget interviews af jurister og en børnesagkyndig i statsamtet samt et fokusgruppein-
terview med 7 sagsbehandlere og afdelingsledere fra kommunens 4 socialcentre. 
 
De voldsramte kvinder i materialet voldsramte kvinder ligner socialt set kvinder i under-
søgelser fra krisecentre. De er marginaliserede i forhold til arbejdsmarkedet, og volden 
har medvirket til at isolere og marginalisere dem yderligere. Med undtagelse af to har 
kvinderne været udsat for tilbagevendende fysisk og psykisk vold over længere tid under 
ægteskabet/samlivet, og i mange tilfælde fortsætter eller eskalerer volden efter samlivs-
ophør eller kvindens separationsansøgning.  
 
Halvdelen af kvinderne har søgt behandling af fysiske skader, og lige så mange har måt-
tet have psykologbistand til at bryde ud af voldsspiralen eller til at bearbejde følgerne af 
volden. At volden generelt ikke har været tilfældig eller bagatelagtig indikeres af, at to 
tredjedele af kvinderne har anmeldt volden til politiet, som har undersøgt og efterforsket 
sagen. 
 
Børnene er fra få måneder til godt 7 år, da sagen starter ved statsamtet. Næsten en tred-
jedel – og måske flere - af børnene har været udsat for fysisk og psykisk vold af faderen i 
familien eller senere under samvær, og over halvdelen af dem har med sikkerhed overvæ-
ret eller overhørt faderens vold mod moderen og har levet i en latent tilstand af vold i 
familien. Der foretages underretning til socialforvaltningen om 10 børn fra daginstitution 
eller skole direkte begrundet i vold mod moderen eller mod børnene selv. 
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Statsamtets og socialcentrenes tilgang til vold i familien er forskellig. Statsamtet skal have 
”bevis” for, at der er foregået vold mod moderen for at lægge dette til grund i sagsbe-
handlingen af samværssager. Det er en klar opfattelse i statsamtet, at moderen vil have en 
interesse i at påberåbe sig, at faderen har været voldelig, hvis hun derved kan opnå, at 
barnet ikke skal have samvær med faderen. Denne opfattelse bygger på både retlige prin-
cipper og på statsamtets erfaringer. En samværskonflikt er en tilspidset situation, hvor 
forældrene ikke nødvendigvis handler rationelt og velovervejet og derfor kan anvende 
mindre fine metoder, som fremmer deres formål.  
 
Statsamtets og socialcentrenes behandling af og samarbejde om samværssager i volds-
ramte familier  foregår i forskellige systemer og af sagsbehandlere med forskellige pro-
fessioner. Som system tager statsamtet erfaringer, erkendelser og videnskab i brug, f. eks. 
de børnesagkyndiges professionelle viden i brug i den juridiske sagsbehandling. Det der 
dog det familieretlige system - Familiestyrelsen/ statsamtet - selv, der afgør hvilke erken-
delser eller hvilken viden, det har brug for og ønsker at inddrage. Selv om statsamtet 
inddrager psykologisk viden og ekspertise i sin sagsbehandling til brug for sine afgørel-
ser, synes den forskningsmæssige viden om negative følger for børn af at overvære og - 
høre vold ikke at være en viden, som systemet ønsker at inddrage.  
 
Statsamtets samværsafgørelser i voldsramte familier synes at bygge på en forståelse af 
faderens vold mod moderen udelukkende som en konflikt mellem de voksne. Vold mod 
moderen og følgerne for børnene, f.eks. frygt for faderen, synes ikke at være et væsent-
ligt tema og at have en selvstændig betydning for samværsafgørelsen. Børns oplysninger 
om selv at have været/være udsat for fysisk vold fra faderen tillægges derimod i alle til-
fælde vægt i statsamtets afgørelser om samvær. Statsamtets børneperspektiv synes således 
at være knyttet til en forståelse af børns behov for beskyttelse mod at blive udsat for 
vold og til en forpligtelse til at beskytte dem mod en umiddelbar risiko for dette.  
 
Socialcentrenes kendskab til vold i familier beror til dels på kvindens tillid til sagsbehand-
leren og systemet og er ofte opbygget over nogen tid. Sagsbehandlernes erfaringer er, at 
”familien lukker sig,” når de antyder en mistanke om vold i familien. Moderen vil ofte 
afvise, at hun er udsat for vold eller bagatelliserer den, og børnene tier loyalt. Dette gør 
det vanskeligt for socialcentrene at nå fra en mistanke om vold i familien til viden om 
vold.  
 
Sagsbehandlerne har handlepligt med hensyn til at sikre børns trivsel og udvikling og har 
samtidig fagligt fokus på børn i voldsramte familier. Socialcentrene har tilsyneladende en 
klar prioritering af børnenes behov og trivsel.  Deres børneperspektiv indebærer ikke 
blot en umiddelbar beskyttelse af barnet mod vold eller risiko for vold, men tager sigte 
på at sikre barnets fremtidige trivsel og udviklingsmuligheder. 
 
En række forskelle i statsamtets og socialcentrenes forståelse af vold i familien, børne-
perspektivet og barnets bedste samt barrierer i samarbejdet mellem de to myndigheder 
kan med udgangspunkt i Niklas Luhmanns systemteori bedst forklares som systemfor-
skelle mellem det retlige og det sociale system. Andre barrierer for samarbejdet viser sig 
imidlertid i professionelle normer og værdier, der dominerer systemerne og fremmer 
forskellene i opfattelser. Ligeledes spiller forskellige faglige forforståelser en rolle.   
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Interviewene i statsamtet og med socialcentrene afslørede begrænset gensidig viden om 
hinandens rammer, organisation og arbejdsvilkår, hvilket sammen med egne systemfor-
ståelser og dermed forbundet selvtilstrækkelighed fremmer stereotype forforståelser og 
vanskeliggør kommunikationen. Set i sammenhæng med de arbejdsmæssige krav og for-
ventninger, der skal opfyldes i hverdagen i begge organisationer, er det ikke mærkeligt, at 
forforståelser og misforståelser kan få plads – også på områder, hvor man som udgangs-
punkt har fælles forståelser og erkendelser.  
 
Selvrefleksionen i organisationerne viser imidlertid også en vis fælles erkendelse af de 
nævnte problemer, og i hvert tilfælde af nogle konkrete brændpunkter i samarbejdet, 
hvor ændringer kan medvirke til at skabe et lettere, mere effektivt - og tilfredsstillende - 
samarbejde gennem at udnytte sagsbehandlernes ressourcer og muligheder bedre.  
 
Rapporten afsluttes med en række forslag til samarbejdstemaer og -modeller, som ud-
springer af pilotprojektet. Ud over et bedre almindeligt kendskab til hinandens organisa-
tioner, arbejdsbetingelser - vilkår, som fremmer kommunikationen, peges der på behov 
for vidensdeling om central lovgivning af betydning for begge organisationer, udveksling 
af personfølsomme oplysninger om familier og underretning til kommunen samt fælles 
vanskeligheder med lange sagsbehandlingstider.  Endvidere blev der udtrykt ønske om 
yderligere dialog konkrete forslag til at fremme samarbejdsrelationerne såvel fra social-
centrenes som fra statsamtets side.  
 
En kontaktpersongruppe, hvor statsamtet og hvert af socialcentrene har udpeget en kon-
taktperson vil fremover være forum for både den konkrete kommunikation om sager og 
for det generelle samarbejde mellem myndighederne 

Pilotprojektets baggrund og formål 
 
I forbindelse med oprettelsen af ”Netværk for voldsramte kvinder” i 2004 blev der etab-
leret en baggrundsgruppe af professionelle og myndighedsrepræsentanter til støtte for 
netværket. Baggrundsgruppen drøftede bl.a., hvordan man kan sikre fokus på børneper-
spektivet i forældremyndigheds- og samværssager, hvor vold mod moderen og evt. også 
børnene indgår som et element. Det var såvel de voldsramte kvinders som de professio-
nelles erfaring, at der i sager, hvor moderen har været udsat for vold af faderen, og hvor 
børnene har overværet eller - hørt volden, er manglende fokus på barnets perspektiv og 
behov i forbindelse med fastsættelse af samvær. Dette kan medføre store psykiske og 
følelsesmæssige belastninger og utryghed for barnet. Faderen har ret til samvær, når bar-
net ikke bor hos ham, og samvær er en tilbagevendende og ofte langsigtet begivenhed. 
Det blev derfor set som væsentligt at sikre, at myndigheder havde et børneperspektiv i 
sager om børns samvær med en voldelig far.     
  
Såvel de familieretlige regler om forældremyndighed og samvær som de socialretlige reg-
ler om beskyttelse af børn mod overgreb og omsorgssvigt har som overordnet mål at 
sikre barnets bedste. Dette fordrer i praksis en fælles forståelse af børns behov i volds-
ramte familier i hhv. statsamt og socialforvaltning.  
 
Pilotprojektets overordnede formål er på den baggrund: 
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• at fremme barnets perspektiv i samarbejdet mellem statsamt og socialforvaltning 

i sager, hvor der har været og/eller er vold i familien. Børneperspektivet er her base-
ret på en forståelse af, at børn er sociale aktører, og at myndighederne derfor vil 
bestræbe sig på at forstå, hvordan verden, i dette tilfælde processen og afgørel-
sen, ser ud fra et barns perspektiv.(Ottesen, 2004a).1  
  

• på grundlag af viden om voldens betydning for børn i voldsramte familier at bi-
drage med temaer til myndighederne til vidensdeling og modeller til samarbejde, 
løsningsforslag og metoder etc. til at fremme barnets behov som defineret af re-
præsentanter for de to myndigheder og børnesagkyndige. 

 
• kort at pege på organisatoriske, kulturelle og andre barrierer og at pege på mulig-

heder og modeller på disse områder for at fremme konkret samarbejde mellem 
statsamter og kommunernes socialforvaltninger om barnets behov perspektiver i 
samværssager, hvor moderen og evt. barnet/børnene har været eller er udsat for 
vold af faderen. 
 

Et umiddelbart mål med projektet er at sikre en fælles forståelse af barnets perspektiv og 
behov i samarbejdssager mellem Statsamtet Århus og Århus Kommunes Socialafdeling i 
sager hvor moderen og evt. barnet/børnene har været eller er udsat for vold og trusler 
om vold fra faderen.2 Endelig er det et mål at bidrage fra projektet til Familie- og For-
brugerministerens udvalg om forældremyndighed og samvær og at orientere og evt. ind-
drage andre relevante myndigheder og NGOer i samarbejdet.  
 

                                                 
1 FNs Konvention om Barnets Rettigheder: Artikel 3, 12, 18 og 19. 
2 Vold er i denne sammenhæng defineret som vold efter straffeloven og strafbare trusler (strfl. § 244 – 246 og 
strfl. § 260) om vold mod kvinder i familien og mellem tidligere partnere, som bliver kendt i de respektive myn-
digheder. 
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Metoder  

Anvendte metoder 
 
Data fra Århus Kommunes sociale database viser, at der ud af 56.256 journalnotater i 
databasen for perioden 1/4 2004 - 31/3 2005 er 5 notater, som indeholder søgeordene 
”vold”, ”samvær” og ”forældremyndighed”, mens søgeordene ”vold”, ”trussel” og 
”samvær” optræder i 9 notater. Disse tal er dog på ingen måde udtryk for antallet af 
voldsramte familier i Århus Kommune, hvor der forekommer samværssager. Det var 
oprindeligt tanken at identificere voldssager i Kommunens socialcentre for den oven-
nævnte periode gennem databasen, men dette var ikke muligt som følge af databasens 
opbygning.  
 
Pilotprojektet bygger på en gennemgang og analyse af 12 sager om samvær i voldsramte 
familier fra Statsamtet Århus og Århus Kommunes socialcentre (indtil 2006, familie-
centre). I Statsamtet er der endvidere foretaget semistrukturerede interviews af ca. 1 ½ 
times varighed med kontorchefen, en meget erfaren juridisk sagsbehandler og lederen af 
de børnesagkyndige i statsamtet til uddybning af forståelsen af statsamtets virkemåde. I 
de fire socialcentre - Centrum, Nord, Syd og Vest - er gennemgået i alt 17 sager. Flertal-
let har på grundlag af den nedennævnte udvælgelse har været fra socialcentrene Nord og 
Vest. Der er desuden afholdt et 2 timers fokusgruppeinterview med 7 afdelingsledere og 
sagsbehandlere fra socialcentrene samt en konsulent fra Center for Social Udvikling ud 
fra en semistruktureret spørgeguide. 
 
Herudover er statsamtets og socialcentrenes årsrapporter for 2004, kommunens virk-
somhedsplan for 2005, indsatsplanen ”Alternativer til vold” fra 2004 og andre organisa-
toriske styringsmidler, instrukser og afrapporteringer lagt til grund. Endelig er der ind-
draget relevant litteratur om organisationssociologisk teori, statistik samt andre undersø-
gelser og rapporter af direkte interesse for pilotprojektet. 
 
Det oprindelige udgangspunkt for pilotprojektet var at se på samarbejdet mellem stats-
amt og kommunen i forældremyndigheds- og samværssager i voldsramte familier. Sager om 
forældremyndighed blev imidlertid fravalgt, da samværssager er langt det største familie-
retlige område, hvor de to myndigheder kommer i kontakt med hinanden og har behov 
for at samarbejde - ikke mindst i vanskelige og ressourcekrævende sager om voldsramte 
familier.  
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Et børneperspektiv 
 
Pilotprojektets overordnede formål er at fremme barnets behov og perspektiv i samar-
bejdet mellem statsamt og socialforvaltning i sager om samvær i voldsramte familier, 
hvor der er eller har været begået vold mod moderen og eller børnene.  
 
Begrebet ”børneperspektivet” er mangetydigt. Fastlæggelsen af begrebet indhold afhæn-
ger af flere faktorer, herunder den definerende persons statut (barn eller voksen), en per-
sons faglige baggrund samt det samfundsmæssige, herunder lovgivningsmæssige og kul-
turelle syn på børn på et givet tidspunkt. At anlægge et børneperspektiv er nært forbun-
det med at se på ”barnets bedste eller tarv” og antages at indebære, at barnets behov 
varetages. Hvor barnets bedste er målet i FN’s Konvention om Barnets Rettigheder, bl.a. 
i artikel 3, antages børneperspektivet at være et middel til at nå dette mål i forskellige 
sammenhænge. 
 
Grundlæggende elementer i et menneskeretligt børneperspektiv må være respekt for 
barnets menneskeværd og integritet, inklusive dets behov for omsorg og forsørgelse, 
beskyttelse og deltagelse. Hvor mindre børn er mere afhængige af omsorg, beskyttelse og 
forsørgelse (basale udviklingsbehov), stiger betydningen af barnets deltagelse med alde-
ren. I retten til integritet ligger også barnets mulighed for i stigende omfang med alder og 
modenhed selv at kunne påvirke sit liv og at bestemme visse ting. Der skal ikke her fore-
tages en dybtgående begrebsanalyse. Præcisering af et børneperspektiv på grundlag af 
Konventionen om Barnets Rettigheder indebærer imidlertid både et behovs- og et rettig-
hedsperspektiv, som i dag lægges til grund i offentlige myndigheders sagsbehandling og 
omgang med børn.  
 
Lovgivning om børn generelt og om samvær bygger på en forståelse af barnet som et 
generaliseret barn (det gennemsnitlige barn). Der er tale om en abstrakt konstruktion af 
barnets bedste, som ikke tager udgangspunkt i det konkret berørte barn. Således bygger 
lovgivningen om forældremyndighed og samvær på den norm, at det generelt er bedst 
for et barn at vokse op sammen med begge sine forældre eller at have kontakt med dem 
begge. Udgangspunktet er også, at forældrene gennemsnitligt er de bedste til at til at va-
retage omsorgen for barnet og beskytte det. Denne forståelse understøttes bl.a. i en tolk-
ning af Børnekonventionens art. 9, om ”barnets ret til to forældre,” og danner grundlag 
for, at forældre nu som udgangspunkt har fælles forældremyndighed og bevarer fælles 
forældremyndighed efter separation og skilsmisse med mindre, der træffes afgørelse om 
andet.  
 
Reglerne om sagsbehandling af samværssager, som er omtalt i bilag 1, giver børn ud-
strakt mulighed både for at få råd og vejledning og for at fremkomme med deres syns-
punkter og ønsker. Statsamtet indkalder i praksis børn fra 6-årsalderen til rådgivning og 
samtale og hører deres synspunkter. ”Hvis omstændighederne taler for det, skal barnet 
således have medindflydelse på sine egne forhold, uden dog at blive bragt i en situation, 
det ikke kan overskue eller blive bragt i en loyalitetskonflikt i forhold til forældrene. Fin-
der statsamtet efter en konkret vurdering, at et barn skal høres, skal barnets mening i videst 
mulig omfang tillægges vægt. Dette gælder, uanset om barnet ønsker eller ikke ønsker sam-
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vær3.”  Statsamtets afgørelse om samvær skal træffes på grundlag af forældrenes rettighe-
der, og hvad der er bedst for barnet. Opsummerende kan man sige, at det familieretlige 
udgangspunkt er, at forældrene er dem, der skal varetage barnets omsorg og beskyttelse, 
og at børneperspektivet sikres ved at give barnet mulighed for at deltage og blive hørt.  
 
De såkaldte ”psy-professioner,”4 lægger imidlertid det individuelle barns perspektiv til 
grund i forståelsen af et børneperspektiv.  Såvel psykologer som socialrådgivere tager 
udgangspunkt i et individuelt skøn på grundlag af dybere og konkretiseret indhold af den 
situation, barnet befinder sig i. Ligeledes bygger den sociale lovgivning på, at en foran-
staltning skal iværksættes på grundlag af en helhedsorienteret vurdering af det enkelte 
barns konkrete behov for særlig støtte. Udgangspunktet er, at barnets behov aktuelt er i 
modsætning til forældrenes evne til at varetage det, og at barnet derfor skal beskyttes. 
Dette beskyttelsesperspektiv konstruerer på den anden side barnet som passivt og som et 
objekt, idet det bygger på en ydre autoritet og tolkning af, hvad der er barnets bedste.  
 
Det børneperspektiv, der er lagt til grund i pilotprojektet, er som nævnt baseret på en 
menneskeretlig forståelse af barnets behov for omsorg og beskyttelse, og dets ret og ka-
pacitet til at deltage som en social aktør. Dette perspektiv implicerer, at myndighederne 
vil bestræbe sig på at forstå, hvordan verden opleves og forklares af børn, der oplever 
vold i familien og hvilke psykiske, følelses- og adfærdsmæssige følger, det kan medføre. 
Endvidere at myndighederne tager udgangspunkt i barnets synsvinkel, samt at barnet 
selv ses som en central aktør i henseende til at varetage barnets bedste i forhold til en 
afgørelse. 5 
 

                                                 
3 Civilretsdirektoratet. Vejledning om behandling af samværssager. November 1999. 
4 Den anvendte terminologi stammer fra Heide Ottesen, Mai: Samvær til barnets bedste? Om regler og praksis på 

samværsområdet, Socialforskningsinstituttet, 2004. 
5 Ibid,. s. 27 og FN’s Konvention om Barnets Rettigheder: Artikel 3, 12, 18 og 19. 
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Vold mod kvinder og børn i familien 

Omfanget af vold i familien 
 
Knap 41.000 kvinder udsættes for fysisk vold af sin partner i hjemmet i løbet af et år, og 
29.000 børn oplever hvert år, at deres mor er udsat for eller bliver truet med vold af de-
res far. (Helweg-Larsen, et. al. 2004).6  I 2004 boede 1.817 kvinder på krisecenter (Ly-
becker Jensen, 2005).7 
Årsstatistikken fra landets krisecentre for 2004 viser, at næsten hver tredje (31 %) af de 
enlige kvinder på krisecentre er udsat for vold fra en tidligere ægtefæl-
le/samlever/kæreste.8 Vold - ofte forbundet med chikane og trusler - fortsætter således 
ofte efter ægteskabets/samlivets ophør. Volden kan derfor fortsat være en del af såvel 
moderens som børnenes relation til manden/faderen, efter at forældrene er flyttet fra 
hinanden.  
 
Statistikken over børn på krisecentre i 2004 viser, at af de 1.695 børn, der fulgte med 
deres mor på krisecenter, havde ca. 56 % (svarende til 946 børn) selv været udsat for 
fysisk, psykisk eller opdragelsesmæssig vold. Ca. ¼ af alle børn på krisecentre (24 %) 
havde både været udsat for fysisk og psykisk vold og lidt flere (28 %) havde været udsat 
for psykisk vold. Den samme statistik viser, at ca. ¼ (160) af de børn, der svarede på 
spørgsmålet, havde samvær med en voldsudøvende far, mens de var på krisecentret. Et 
samlet billede af andelen af sager, hvor der har været vold i familien, og hvor der træffes 
afgørelse om samvær, findes imidlertid ikke. 
 

Voldens former og følger 
 
Vold mod kvinder i familien er dels en handling, dels en relation, hvori der indgår magt 
og optræder under flere former. Handlingen er rettet mod en anden person. Gennem 
skader, smerter, trusler eller krænkelser får handlingen en person til at gøre noget mod 
sin vilje eller at holde op med at gøre noget, personen vil.9   
 
Fysisk vold er når manden slår, sparker, tager kvælertag eller vælter kvinden omkuld eller 
anvender våben til at såre hende. Den fysiske vold er omfattet af straffelovens bestem-
melser legemskrænkelse, legemsbeskadigelse, grov legemsbeskadigelse og er strafbar, jf. 
Straffelovens (STRFL) §§ 244 - 246. Volden kan have karakter af mishandling, nå den er 
                                                 
6 Helweg-Larsen, K. og Marie Kruse,: Mænds vold mod kvinder – omfang, karakter og indsats mod 

vold. Statens Institut for Folkesundhed, Det Nationale Voldsobservatorium i Kvinderådet og Mini-
ster for Ligestilling. 

7  Lybecker Jensen, V.:LOOK Årsstatistik 2004 VFC Socialt Udsatte, 2005. 

 
9 Psykolog Per Isdal er leder af behandlingsinstitutionen ”Alternativer til Vold” i Oslo, som også har udviklet de 

nævnte voldsdefinitioner.   
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udøvet over en periode og fremtræder som udslag af mandens overlegne stilling i forhold 
til kvinden, og at hun befinder sig i et afhængighedsforhold. Mænds vold mod kvinder i 
familien tager ofte karakter af mishandling. 
 

Psykisk vold indebærer påvirkning gennem f. eks. at skræmme, krænke eller gennem direkte 
og indirekte truende adfærd. Der kan også være tale om degraderende og ydmygende 
adfærd kontrol og isolering. Psykisk vold er generelt ikke strafbar, men visse former er 
strafbare, f. eks. ulovlig tvang og frihedsberøvelse og trusler, der er egnede til at fremkal-
de frygt for eget eller andres liv, helbred eller velfærd, jf. STRFL § 261 og § 266. 

Seksuel vold kan forekomme, hvor manden voldtager eller på anden måde tvinger (eller 
forsøger at tvinge) kvinden til samleje eller andre seksuelle handlinger. Seksuel vold kan 
være strafbart som voldtægt og ulovlig tvang til samleje eller anden seksuel omgang, også 
selv om der ikke er brugt fysisk vold, jf. STRFL §§ 216 og217 samt § 224. 

Latent vold er den psykologiske magt som ligger i, at når vold først er forekommet, er der 
mulighed for ny vold. Den, der udøver volden, oplever volden som enkeltstående hæn-
delser og aggressionsudbrud. For den der bliver udsat for volden som offer eller vidne, 
bliver volden stående stærkt i erindringen og som en kontinuerlig mulighed. Samtidig 
påvirker den latente vold offerets dømme- og handlekraft. Den latente vold er en psyko-
logisk realitet, som ikke i sig selv kan straffes. 
 
Volden udgør ofte et mønster af forskellige undertrykkende og dominerende former for 
adfærd, hvor den fysiske vold ofte er en lille del af helheden og forekommer ofte i sam-
menhæng med anden vold. Som følge af den latente vold, bliver vold i familien snarere 
en tilstand end en handling.  
 
Den latente vold er medvirkende til, at der opstår en dynamik i familien, som kan beskri-
ves som en ”voldsspiral.”10 Når volden mod kvinden forekommer gentagne gange over 
en periode, sker der en gradvis normalisering af volden både for offeret og for voldsud-
øveren. Volden bliver en del af dagligdagen, og begge parter udvikler strategier til hen-
holdsvis at kontrollere og tilpasse sig situationen. Den voldelige mands kontrolstrategier 
består i at udøve kontrolleret vold mod kvinden, isolere hende og at veksle mellem øm-
hed og vold. Kvindens tilpasningsstrategier består i at fortrænge eller bagatellisere vol-
den, at forskyde opfattelsen af mandens adfærd fra voldelig til normal og ved at isolere 
sig fra omverdenen. Iflg. Lundgren er en følge af voldsspiralen, at kvinden gradvist mi-
ster sit selvværd. Gennem tilpasningen internaliserer kvinden mandens vold, hans moti-
ver og hans krav til hende, hvilket svækker hendes egen dømme- og handlekraft. Over 
tid kan dette medføre, at kvinden traumatiseres, bliver opgivende og handlingslammet i 
forhold til at ændre sin egen situation såvel som til at beskytte sine børn og ændre deres 
situation. 
 

                                                 
10 Teorien om voldsspiralen er udviklet af professor i sociologi, Eva Lundgreen og refereres her i meget forkortet 

form Lybecker Jensen, V, og Nielsen S L:  Når vold er hverdag. 2005. 
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Voldens følger for børn 
 
Når nogen angriber den nærmeste omsorgsperson, et barn er knyttet til, afhængig af og 
elsker, rammer det psykologisk barnet selv. Forældrene er de to mennesker, barnet elsker 
mest, og som det selv intuitivt ved, at det er dybt afhængigt af.  Derfor er det en trauma-
tiserende oplevelse for barnet, når faderen angriber moderen. Den første gang faderen 
slår, ændrer moderens og barnets verden sig fundamentalt. Barnet (og moderen) vil op-
leve en konstant frygt for, at faderen vil slå igen, og de vil bevidst og ubevidst forsøge at 
dæmme op for, at det sker igen. At leve i en familie, hvor faderen begår vold mod mode-
ren vil for mange børn indebære, at de befinder sig i en kronisk beredskabs- og spæn-
dingstilstand, hvor de bruger deres energi og opmærksomhed til at se efter tegn på mulig 
vold og på at observere og aflæse andres følelser og reaktioner. Børn observerer og på-
virkes af hele voldsmønsteret. 
 
Hvor det er almindelig anerkendt, at børn, som selv er udsat for vold og bliver mishand-
let i familien får dybe og langvarige skader, har der været mindre empirisk viden om føl-
gerne for børn, der lever i en familie, hvor moderen udsættes for vold. Der er også stadig 
langt mindre viden og forståelse hos sociale og andre myndigheder for, at børn, der vok-
ser op som vidner til vold i familien, lider og har behov for hjælp. Privatiseringen af vol-
den i familien, og de voksnes (herunder moderens) tabuisering af den, gør at børn, som 
overværer og - hører, at deres mor er udsat for vold, bliver alene med deres bekymringer 
og angst. Samtidig bliver tabuiseringen en hindring for, at børnene kan bearbejde de 
traumer, de får. Mens volden er skjult for omverdenen, bliver volden mod moderen ofte 
centrum i barnets liv.  
 
Børnepsykologer, der undersøger og behandler børn, som har levet med vold mod mo-
deren i familien, har gennem en årrække påpeget, at deres erfaringer har vist, at det kan 
være lige så skadeligt for børn at overvære/- høre vold som selv at være offer for vol-
den.11 De har også peget på de sekundære traumer af volden for børnene som følge af 
moderens svækkede handlekraft som omsorgsperson. Disse erfaringer har kun i begræn-
set omfang været kendte og officielt anerkendte med den begrundelse, at der var tale om 
erfaringer og ikke forskningsmæssig baseret viden. 
 
Der foreligger imidlertid nyere evidensbaseret viden, som underbygger børnepsykologer-
nes erfaringer. En meta-analyse fra 2003 foretaget af fire amerikanske forskere i psykolo-
gi bygger på analyser af 118 empiriske undersøgelser af følgevirkninger af, at børn, der 
har overværet/- hørt vold mellem deres forældre.12 Undersøgelsen giver - ikke uventet - 
et meget manifest grundlag for at fastslå, at børn, der selv udsættes for vold i familien, 
lider alvorlige skader.  
 
Børns reaktion på volden er individuel, men der en stærk overordnet tendens til, at børn, 
der er vidne til vold mellem deres forældre, får såvel store indadrettede - følelsesmæssige 
- problemer som udadrettede - adfærdsmæssige - problemer. Undersøgelsen viser en 

                                                 
11 Bl.a. psykolog Jette Jebens, Mødrehjælpen, psykolog Per Steen Christensen, Statsamtet Århus, psykolog Ingrid 

Leth, Psykologisk Institut. Københavns Universitet.   
12 Kitzmann, K. M. et al: Child Witnesses to Domestic Violence: A Meta-Analytic Review. Journal of Consulting 

and Clinical Psychology, 2003. Vol. 71, No. 2, p. 339 ff.  
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tydelig tendens til, at børn, der har overværet vold i familien, er tilbøjelige til at reagere 
med destruktiv og antisocial adfærd og har betydeligt vanskeligere ved at koncentrere sig 
i indlæringssituationer end andre børn - i hvert tilfælde på kortere sigt.13  
 
Også Socialforskningsinstituttets (SFI) undersøgelse fra 2006 af 7-årige børn med mange 
vanskeligheder peger på særlige vanskeligheder for børn i familier, hvor moderen er ble-
vet mishandlet.14 Undersøgelsen bygger på SFI’s forløbsundersøgelse af 6.000 danske 
børn født i 199515. Børnenes vanskeligheder er defineret ud fra fire temaer:  

• Vanskeligheder med hensyn til relationer til jævnaldrende 
• Adfærdsproblemer 
• Hyperaktivitet 
• Emotionelle problemer 
• Social adfærd.  

 
Samlet set har 9 % af de danske børn på samme tid et eller flere problemer og ressource-
svage forældre. Disse børn karakteriseres som børn med mange vanskeligheder.16  I 19 % 
af familier med samlivsbrud og i knap 4 % af samtlige forældre i undersøgelsen fore-
kommer der fysisk og psykisk mishandling af moderen.17 Undersøgelsen viser, at mere 
end halvdelen af børnene i familier med samlivsbrud, hvor moderen er blevet mishand-
let, har psykosociale problemer ved skolestart og i øvrigt har massive problemer på alle 
de undersøgte områder. Det er en markant større andel af børn end for andre grupper af 
børn med vanskeligheder. Endvidere lever disse børn iflg. undersøgelsen markant hyppi-
gere i ressourcesvage familier. Resultaterne af undersøgelsen peger på, ”at netop børn i 
familier med samlivsbrud, hvor moderen er blevet mishandlet af sin samlever, har det 
særdeles svært.” (s. 76). Undersøgelsen viser endelig, at disse familier markant oftere end 
andre har kontakt med socialforvaltningen på grund af problemer relateret til børnene og 
konkluderer, at disse børn har brug for særlig støtte til at kunne bruge deres kræfter uden 
for familien til at sørge for, at deres dagligdag fungerer. 
 
Analysen fandt imidlertid også, at de negative følgevirkninger for børnene af at overvære 
vold mellem forældrene er lige så store, som de skader, der kan konstateres, hvor børne-
ne selv har været udsat for vold og er blevet mishandlet. De børn, som kun overværede 
forældrenes vold klarede sig lige så dårligt, som dem, der både havde overværet foræl-
drenes vold og selv var udsat for vold og mishandling.  
 

                                                 
13 Undersøgelsesgrundlaget er for nyt til at kunne vise noget om langsigtede konsekvenser.  
14 Christensen, Else: Opvækst med særlig risiko. Socialforskningsinstituttet 06:04.  
15 Også børn fra etniske familier indgår i SFIs forløbsundersøgelse, men der foreligger ikke data fra disse om vold 

familien.  
16 Undersøgelsen har kun oplysninger om danske familier med samlivsbrud, hvor moderen er blevet mishandlet. 
17 Der er spurgt om fysisk eller psykisk mishandling, men der er ikke bedt om mere uddybende informationer om 

karakteren af mishandlingen. Sprogligt vækker ”mishandling” associationer om grovere handlinger over tid, 
end ”vold,” og det må nok formodes, at der er tænkt på grovere vold og mishandling, som opstår ved tilbage-
vendende vold over tid. 
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Vold i familien i Århus 
 
For at få et mere konkret billede af vold i familien i Århus er foreliggende undersøgelser 
og tilgængelig statistik gennemgået. 

Voldens omfang 
 
En skadestueundersøgelse af vold mod kvinder i Århus, som også bygger på data fra 
politiet, viser, at 312 kvinder i alderen 15 - 87 år blev registreret som ofre for vold i perio-
den fra 1. april 1999 - 31. marts 2000.18 40 % af kvinderne (125 kvinder) var udsat for 
hustruvold begået af en nuværende eller tidligere partner.19 Arbejdsløse og ufaglærte 
kvinder var mest udsatte for hustruvold. Kvinder, der var ofre for hustruvold, var oftere 
udsat for grovere skader og havde oftere behov for efterbehandling, end de der var udsat 
for vold i det offentlige rum. 40 % af voldsepisoderne i familien og 50 % af volden i det 
offentlige rum blev anmeldt til politiet. Signifikant flere udenlandske end danske kvinder 
var udsat for hustruvold iflg. undersøgelsen.  
 
LOKK Årsstatistik (Landsforeningen af Kvindekrisecentre) viser, at 308 kvinder i 2004 
henvendte sig for at få plads på krisecenter i Århus. Af dem blev 99 afvist på grund af 
pladsmangel.20 90 kvinder og 88 børn havde i alt 3.998 overnatninger på krisecenter i 
Århus i 2004. 53 af kvinderne var danske, og 30 havde andet statsborgerskab end dansk. 
29 kvinder var enlige (herunder fraseparerede eller skilte), 60 var fortsat gift eller samle-
vende. Knap halvdelen af kvinderne (42) modtog kontanthjælp, og 8 fik andre overfør-
selsindkomster. Kun 1/6 af kvinderne havde en lønindkomst. 28 kvinder havde anmeldt 
volden til politiet, mens 36 ikke havde. Der foreligger ikke svar for resten. 
 
Af de 88 børn på krisecenter i Århus i 2004 indgik 55 i LOKKs børnestatistik. 60 % af 
dem var drenge og 38 % piger.21 Næsten 3/4 (73 %) af børnene var mellem 0 og 6 år. 5 
af de 55 børn havde været udsat for fysisk og/eller psykisk vold af et familiemedlem. 37 
børn oplyste, at de ikke havde været udsat for vold, og resten svarede enten ”ved ikke” 
eller var uoplyst. Halvdelen (51 %) af børnene havde overværet og lidt flere (55 %) over-
hørt vold mod moderen.  
 
For 40 af børnene havde socialforvaltningen ikke etableret støtte under opholdet på kri-
secenter, mens dette var tilfældet for 7 børn. Om det drejer sig om de 7 tilfælde, hvor 
krisecentret havde underrettet socialforvaltningen om barnets vilkår vides ikke. I 47 til-
fælde havde krisecentrene ikke underrettet kommunens socialcentre. Oplysninger i stati-

                                                 
18 Ejlersen, J. A., Brink O., og S. Vesterby Charles: Vold mod danske og udenlandske kvinder i Århus. Ugeskrift 

for Læger, 14. juni  

2004, nr. 25. Undersøgelsen er tilbagevendende og gentages hvert fjerde år, men nye tal er ikke publiceret.  
Den omtalte undersøgelse er den seneste i rækken. 

19 Undersøgelsen peger på, at især forekomsten af hustruvold må antages at være underrepræsenteret i undersøgel-
sen, fordi sundhedspersonalet ikke er trænet i og opmærksomme på at identificere voldsofre, specielt kvinder, 
der har været udsat for hustruvold. 

20 72 blev afvist af andre grunde. 
21 For 2 % var køn uoplyst. 
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stikken om børnenes samvær med faderen er meget sparsomme, idet der kun foreligger 
10 besvarelser. Af de 10 børn har 2 haft samvær med en voldsudøvende far.  

Sagsmaterialet i pilotundersøgelsen 
 
Det grundlæggende materiale har været 12 sager fra perioden 2002 - 2005 om samvær i 
voldsramte familier udvalgt af Statsamtet Århus.22  Kriterierne for udvælgelsen har været, 
at sagerne skulle indeholde vold mod moderen forud for, i forbindelse med eller efter 
samlivsophævelsen og - i overensstemmelse med projektets umiddelbare formål - skulle 
være fra Århus Kommune. Da det imidlertid ikke er muligt i Statsamtets søgesystem at 
søge særskilt på Århus Kommune eller på ord som ”vold,” har sagerne ikke kunnet iden-
tificeres elektronisk. Sagerne er derfor identificeret via sagsbehandlerne, som er blevet 
bedt om at finde samværssager fra Århus Kommune, hvori de kunne huske, at der fore-
kom vold i familien. Denne fremgangsmåde betyder, at der efter al sandsynlighed findes 
flere sager, som kunne være relevante at medtage. Mindre alvorlige sager kan være blevet 
glemt eller slet ikke identificerede, og sagsbehandlere, der er ophørt i denne periode, kan 
have kendt andre sager. Antallet af sager belyser således ikke omfanget af samværssager i 
voldsramte familier i Århus Kommune i den omhandlede periode. De foreliggende sager 
fra Statsamtet har imidlertid det fællestræk, at de har gjort et sådant indtryk på sagsbe-
handlerne, at disse har kunnet huske dem. 
 
For at få uddybet billedet af socialcentrenes behandling af sager om voldsramte familier 
blev udtaget yderligere 5 sager fra tre af socialcentrene. To af disse omfattede vold i fa-
milien. I den ene sag fastsættes samvær for en dreng med en voldelig far, der forfølger 
moderen. Hun får bevilget støtte til sin dreng i forbindelse med hans samvær med fade-
ren. Moderen ender imidlertid med at emigrere. Den anden sag vedrører et par (moderen 
er udlænding og faderen dansk), som søger hjælp, fordi de har konstante konflikter, som 
nogle gange er mundet ud i vold mod moderen. De havde ved opløsningen af samlivet 
vanskeligheder med at samarbejde om deres fælles barn. De øvrige sager vedrører for-
skellige problemer, bl.a. med samvær hos en traumatiseret incestramt mor med tre an-
bragte børn, hvoraf den ene havde samvær med sin far.  
 
Af tidsmæssige grunde har det ikke været muligt at sammenholde de to sager, hvori der 
forekommer vold, med statsamtets sagsakter. Disse sager indgår derfor ikke i det analy-
serede sagsmateriale, men har tjent til at give et bredere billede af socialcentrenes be-
handling af sagerne. 
 
Sagerne er som nævnt udtaget af hhv. statsamtet og socialcentrene. Ved gennemlæsnin-
gen er der sket en anonymisering af alle personer, således at navne på såvel forældre som 
børn og CPR-numre er slettet. Sagerne er blevet fortløbende nummereret, og fødselsda-
toer er bevaret som identifikationsgrundlag. Herved er statsamtets og socialcentrenes 
personale, men ikke rapportens forfatter i stand til at finde tilbage til sagerne. 

                                                 
22 Perioden 2002 - 2005 er ikke valgt, men følger af sagerne. Som følge af lovgivningsændringer vedr. 

samvær er kriterierne for statsamtets ændring af samvær blevet skærpet i perioden.    
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Familiernes sociale og etniske baggrund 
 
Vold i familien forekommer i alle samfundslag. Undersøgelser om samvær viser dog, at 
der oftere forekommer sociale belastninger i form af fysisk og psykisk vold og misbrug i 
familier med samværsproblemer end i familier, der selv kan få samværet til at fungere 
(Ottesen, 2004).23 Derfor har det været forventningen, at forældre i statsamtets sager, 
hvor vold er et tema, også ville være kendte i socialcentrene. Endvidere har det på grund-
lag af andre undersøgelser været antaget, at børnene i disse sager kan være udsatte og 
truede, og at familierne også derfor kan være kendte i et socialcenter. 24  
 
2 af sagerne er atypiske i forhold til disse forventninger, idet forældrene i den ene sam-
værssag var økonomisk og socialt meget velstillede. Denne sag blev udelukkende kendt 
af socialforvaltningen, fordi moderen søgte om akut hjælp til at få en bolig i forbindelse 
med, at hun er flyttet ud af det voldelige ægteskab. I den anden sag var forældrene selv-
forsørgende, idet manden havde fast arbejde. Disse forældre er slet ikke kendt i familie-
afdelingen. Således kunne kun 10 af de 12 sager identificeres i socialcentrene.  
 
7 af mødrene modtager i kortere eller længere perioder kontanthjælp, men har tidligere 
haft vekslende ufaglært arbejde. De fleste af kvinderne kommer i aktivering, men nogle 
holder op igen. Én kvinde modtager arbejdsløshedsdagpenge. 2 kvinder kommer i hhv. 
10. klasse uddannelse og i revalidering til en treårig uddannelse. Kun 3 af kvinderne har 
så vidt ses arbejde i hele forløbet, men har kontakt med socialforvaltningen hhv. på 
grund af deres børn og for at få akuthjælp til en bolig.  
 
Det overvejende billede af de voldsramte kvinder er, i lighed med andre undersøgelser, at 
de har en svag tilknytning til arbejdsmarkedet.25 4 af kvinderne må ud over den svage 
tilknytning til arbejdsmarkedet betegnes som yderligere marginaliserede, defineret som 
”en ufuldstændig deltagelse på et eller flere livsområder, hvor der fra samfundets side 
hersker normative forventninger om deltagelse.”(Juul Kristensen, 2000). Disse kvinder er 
uden for arbejdsmarkedet, har ingen eller ringe uddannelse, deltager ikke i fritidsaktivite-
ter og har intet eller kun svage familiære og sociale netværk.  I alle sagerne er moderen 
reelt eneforsørger over børnene. 
 
Fædrenes sociale og arbejdsmæssige situation er mindre velbeskrevet i sagerne. Dels er 
disse spørgsmål kun af interesse for statsamtet, hvor mandens sociale forhold (f. eks. 
misbrug) har direkte betydning for afgørelsen om samvær, dels er moderen hovedperson 
i sagerne i socialcentrene. Tre af mændene har fast arbejde, og én er i aktivering med 
udsigt til arbejde. De øvrige mænd får tilsyneladende kontanthjælp eller førtidspension. 4 
af de 12 mænd har enten et stof- eller blandingsmisbrug eller et alkoholmisbrug. Tre 
mænd er diagnosticerede som psykisk syge (depression) eller betegnes som i psykisk uba-
lance (som følge af hhv. selvmordstrusler og af stofmisbrug). 
 

                                                 
23  Ottesen. Samvær og børns trivsel. s. 27. 
24 Forsøgsprojekt om øget samarbejde mellem kommune og statsamt i sociale og samværssager. 2004. 
25 Dette svarer til billedet i Lybecker Jensen og Nielsen, ”Når vold er hverdag” – en undersøgelse af mænds vold 

mod kvinder i nære relationer.  
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I 5 af de 12 samværssager i statsamtet er forældrene danske. I 2 sager er moderen dansk 
og faderen af anden etnisk baggrund end dansk, og i de sidste 5 sager er forældrene af 
anden etnisk baggrund (hvoraf 2 er danske statsborgere). Disse sidstnævnte forældre er 
overvejende fra Mellemøsten og andre arabiske lande, og en familie er fra Somalia. Den 
tidligere omtalte skadestueundersøgelsen af vold mod kvinder i Århus Politikreds viste, 
at signifikant flere udenlandske end danske kvinder blev udsat for hustruvold, 26 og stati-
stikkerne fra landets krisecentre viser en overrepræsentation af kvinder med anden etnisk 
baggrund.27  
 
I alt 27 børn er omfattet af de 12 sager. 20 af børnene er forældrenes fællesbørn, og 
samværssagerne omfattede 18 af disse børn, 13 drenge og 5 piger. De øvrige 7 børn er 
moderens særbørn og bor hos hende. Børnenes alder på det tidspunkt, da sagen påbe-
gyndes ved statsamtet, spænder fra få måneder - 3, 7 og 8 måneder - til ca. 7½ år. 28   
 
18 af de 27 børn mistrives i en sådan grad, at det giver anledning til bekymring i nærmil-
jøet, daginstitutionen eller skolen og underretning til socialcentret. Af disse er der stor 
bekymring for børnene i to familier. I den ene har moderen 6 børn, som alle synes om-
sorgssvigtede og er under forskellige hjælpeforanstaltninger, og i den anden sag er der 4 
børn, som også er udsat for omsorgssvigt. I to sager har moderen selv taget initiativ til at 
søge psykologhjælp til børnene. For mindst 10 børns vedkommende relateres deres mis-
trivsel direkte til vold mod moderen eller dem selv samt i to tilfælde også til faderens 
misbrug.29 En særegen undtagelse er en sag, hvor to drenge på trods af, at de har været 
vidne til meget langvarig og massiv vold mod moderen klarer sig godt og ikke giver an-
ledning til bekymring.  
 
6 af parrene har været gift, men bliver separeret eller skilt i sagsforløbet. I 4 sager har 
forældrene haft fælles forældremyndighed. I 4 tilfælde har moderen søgt - og i 3 tilfælde 
har hun fået - den fælles forældremyndighed ophævet. I 3 sager har forældrene ikke boet 
sammen efter barnets fødsel, og moderen har haft forældremyndigheden alene. I ét til-
fælde søger faderen om at få ophævet fælles forældremyndighed og at få forældremyn-
digheden alene, da han er bekymret for, at børnene er udsat for omsorgssvigt og mistri-
ves.30 Moderen har eller får forældremyndigheden over børnene i alle de øvrige sager. 
 

                                                 
26 Ejlsersen, et. al. 2004. 
27 LOKK Årsstatistik 2004. Videns- & Formidlingscenter for Socialt Udsatte. 
28 Sagerne begynder som en separations- eller skilsmissesag, ophør af fælles forældremyndighed eller 
sag om fastsættelse af samvær. Billedet af børnenes alder svarer til Ottesens undersøgelse, hvor 2/3 af 
børn i samværskonflikter, der på et tidspunkt i 2001 blev behandlet i Civilretsdirektoratet var mellem 3 
og 8 år.28  
29 Når der kun kan gives et minimumstal i forhold til antal børn, skyldes det, at også socialcentrenes sager som 

udgangspunkt er   gennemgået med henblik på de børn, der er involveret i samværssagen med statsamtet og 
ikke for hvert enkelt barn i  familierne. 

30 Forældremyndighedssagen var ikke afgjort december 2005. 
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Volden  
 
Alle kvinderne i sagerne oplyser, at de har været udsat enten for fysisk og/eller psykisk 
vold, herunder trusler på livet, samt latent vold gennem kortere eller længere tid i ægte-
skabet eller samlivet og i visse tilfælde også efter opløsningen af dette.  
 
I henseende til voldens omfang og varighed udgøres den ene yderpol af en sag, hvor der har 
været en enkelt voldelig episode kort efter parternes samlivsophævelse. Faderen kommer 
til moderens bolig og truer hende og hendes ven. Han bliver overmandet af vennen og 
anholdt, men efter løsladelsen tre timer senere vender han tilbage og truer moderen, der 
da er alene. Moderen har ikke kunnet forhindre, at deres søn på godt to år har overværet 
faderens indtrængen. Moderen er meget bange for faderen, fordi han ryger hash og tager 
steroider, og dette gør ham aggressiv. Faderen bliver senere dømt for at have sparket 
moderens dør ind og for at true hendes ven med at slå ham ihjel med en skruetrækker og 
et koben samt for at have truet moderen og have ødelagt hendes køkken. 
 
Den anden yderpol med hensyn til voldens omfang og varighed er en sag, hvor der før-
ste gang er registreret vold mod kvinden hos socialforvaltningen, hvor parret da boede, i 
1993. Forældrene har to børn, som manden også har slået siden de var hhv. 1 år og 1 år 
og 3 måneder. Volden er fortsat under hele ægteskabet, hvor faderen har jagtet moderen 
fra krisecenter til krisecenter og overfaldet hende, når han har fundet hende. Ægteskabet 
ender med, at moderen søger separation i 1998, og hun og børnene flytter til Århus. 
Volden fortsætter imidlertid, fordi manden fortsat opsøger moderen for at se børnene. 
Trods talrige henvendelser til politiet og trods polititilhold og mange bøder fortsætter 
faderen med at chikanere og overfalde moderen (med hospitalsophold til følge) i hvert 
tilfælde frem til 2001. (Faderen opretholder forbindelsen til moderen og børnene ved fra 
2000 - 2005 at søge statsamtet om fastsættelse af samvær med børnene ti gange).   
 
I 3 andre sager er volden mod moderen fortsat eller eskaleret efter ophøret af samlivet 
eller ægteskabet. I en sag bliver både mor og datter efter et meget voldeligt ægteskab, 
hvor moderen flere gange har været til læge og på krisecenter, næsten dagligt forfulgt, 
truet og moderen overfaldet, efter at hun har søgt separation. I en anden sag møder fa-
deren gennem en periode op hos moderen og slår hende og truer de to drenge. I den 
tredje sag opsøger faderen efter samlivsophævelsen flere gange moderen på hendes bo-
pæl og begår vold mod hende.31 
 
I 4 sager har mødrene været udsat for tilbagevendende fysisk og psykisk vold under sam-
livet, som ophører efter samlivsophævelsen/separationen. I én af disse sager rejses der 
tiltale mod manden for vold og trusler på livet, fordi han har slået kvinden flere gange i 
ansigtet og på kroppen, har revet hende i håret og udtalt, at han ville slå hende ihjel hvis 
hun anmeldte ham. I en anden sag bliver manden dømt for vold og trusler for at have 
slået og truet moderen med at snitte hende op med en kniv.  
 

                                                 
31 Rigspolitichefens voldsofferundersøgelse (baseret på 26.193 interviews) viser, at 80 % af alle hustruvoldsepi-
soder er begået af tidligere ægtefæller/samlevere. For 66 % af de ofre, der en eller flere gange har været udsat for 
hustruvold, er det den tidligere ægtefælle/samlever, der har været gerningspersonen.”(Rigspolitichefen, OBS) 
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I 2 sager uddyber de øvrige oplysninger i sagerne ikke kvindernes udsagn om vold, men 
modsiger dem heller ikke. Kvinderne fastholder oplysningerne over for både statsamtet 
og socialcentret. I begge sager er konfliktniveauet mellem forældrene i øvrigt højt. I den 
ene sag oplyser moderen, at hendes tidligere samlever, der er far til to af hendes seks 
børn, har været voldelig over for hende under samlivet, men aldrig voldelig over for de 
fælles børn. Moderen mener imidlertid, at den tidligere samlever har mishandlet den ene 
dreng, under samvær, da der har været mærker på hans ryg og hoved. Der kunne iflg. en 
hospitalsundersøgelse være tale om ”battered child syndrom,” men der kunne iflg. læge-
udtalelserne også være tale om faldmærker. I den anden sag oplyser moderen, at ekskæ-
resten har slået og sparket hende under hendes graviditet i forbindelse med ophøret af 
deres samliv. Hun har ikke anmeldt sagen til politiet, men mener, at den tidligere kæreste 
har flere voldsdomme, hvilket dog ikke fremgår af hans straffeattest. Ekskæresten fort-
sætter med at chikanere hende, hendes forældre og hendes nye kæreste i forbindelse med 
samvær, og tager kvælertag på ekskæresten. I forbindelse med at den fælles dreng har 
været på samvær hos sin far, ser moderen tegn, som kan tyde på mishandling og bringer 
drengen på skadestue. I samråd med lægerne der anmelder hun sagen til politiet, som 
dog henlægger sagen, da der ikke anses at være grundlag for at rejse sigtelse.  
 
Halvdelen af kvinderne har måttet søge læge - eller skadestuebehandling og krisebehand-
ling som følge af volden. I en sag har kvinden som følge af voldens grovhed været til 
retsmedicinsk undersøgelse til brug for en straffesag. I halvdelen af sagerne har kvinder-
ne været i hhv. psykologbehandling og kriseterapi som direkte følge af volden. 
 
Omvendt oplyser 2 mænd at have været udsat for vold fra hhv. sin kone og sin ekskære-
stes nye kæreste. I den første sag bliver manden imidlertid dømt for grov vold mod ko-
nen, mens politiet afviser sigtelse mod konen. Det samme er tilfældet med hensyn til 
sigtelse af ekskonens kæreste for vold mod manden i den anden sag. 
 
5 kvinder har været på krisecenter én eller flere gange; én kvinde mange gange. Volden 
og/eller truslerne er i 8 sager anmeldt til politiet. Anmeldelsen fører i 5 sager til hhv. 
polititilhold og en advarsel. I 2 sager kan der iflg. politiet ikke gives polititilhold, fordi 
forældrene har fælles forældemyndighed. 4 af anmeldelserne fører til tiltale og dom - en 
ubetinget dom for vold for grov legemsbeskadigelse efter straffelovens § 245, og to ube-
tingede domme for hhv. vold, trusler på livet og tingsødelæggelse og for vold og trusler 
på livet. I en sag rejses tiltale mod manden for vold og trusler og trusler mod kvinden 
om at slå hende ihjel, hvis hun anmelder ham til politiet, jf. straffelovens § 244 og § 123. 
 
I 2 sager har kvindernes advokater søgt om skilsmisse på grund af voldens grovhed, jf. 
Ægteskabslovens § 34. Volden blev dog ikke anset som tilstrækkelig grov af retten til at 
kunne begrunde direkte adgang til skilsmisse. I den anden sag ophæves skilsmissesagen, 
og forældrene bliver separeret ved statsamtet efter fælles ansøgning. 
 
8 børn har selv været udsat for fysisk og psykisk vold fra faderens side. Moderen fast-
holder i to sager, at børnene har været udsat for vold under samvær, hvilket dog trods 
lægeundersøgelse ikke har kunnet bevises. I en sag oplyser moderen både over for stats-
amtet og socialcentret, at en datter har været udsat for seksuelle overgreb fra faderens 
side. Dette er ikke anmeldt til politiet, og der er heller ikke taget skridt hverken fra stats-
amtet eller fra socialcentret til at undersøge påstanden yderligere.  
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15 børn har overværet faderens vold mod moderen, og yderligere et barn har sandsynlig-
vis.32 I to andre sager er det muligt, men uklart om børnene har overværet eller hørt vol-
den. 10 børns mistrivsel relateres som nævnt direkte til vold mod moderen eller dem 
selv. I to tilfælde relateres den desuden til faderens alkohol - eller stofmisbrug.  
 

Opsamling 
 
Kvinderne i sagsmaterialet ligner generelt voldsramte kvinder i undersøgelser fra krise-
centre. De er arbejdsmæssigt marginaliserede, og volden har medvirket til at isolere dem 
og marginalisere dem yderligere. Med undtagelse af to har kvinderne været udsat for til-
bagevendende fysisk og psykisk vold over længere tid under ægteskabet/samlivet og i 
mange tilfælde fortsætter eller eskalerer volden efter samlivsophør eller kvindens separa-
tionsansøgning.  
 
Volden har i halvdelen af sagerne medført behov for behandling af fysiske skader, og har 
i lige så mange tilfælde betydet, at kvinden må have psykologbistand til at bryde ud af 
voldsspiralen eller til at bearbejde følgerne af volden. At volden generelt ikke har været 
tilfældig eller bagatelagtig indikeres af, at kvinderne i to tredjedele af sagerne har anmeldt 
volden til politiet, som også har undersøgt og efterforsket sagen. 
 
Alle børnene i sagsmaterialet er småbørn eller mindre børn, da sagen starter ved statsam-
tet. Næsten en tredjedel af børnene, og måske flere, i de voldsramte familier har været 
udsat for fysisk og psykisk vold af faderen i familien eller under samvær, og over halvde-
len af dem har med sikkerhed overværet eller overhørt faderens vold mod moderen og 
levet med den latente tilstand af vold i familien. 10 af de 15 børn mistrives i en sådan 
grad, at det har vakt bekymring i deres daginstitution eller skole og har ført til underret-
ning til socialforvaltningen. I alle disse tilfælde relateres børnenes mistrivsel i underret-
ningerne og socialcentrenes sagsakter direkte til vold mod moderen eller mod dem selv. 

                                                 
32 Drengen omtaler år efter psykologbehandling nogle år senere, at far har slået mor. 
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Statsamtets og socialcentrenes forståelse af   
volden 

Statsamtets perspektiv på vold i familien 
 

Undersøgelser af væsentlig interesse 
 
En undersøgelse om samvær og børns trivsel fra Socialforskningsinstituttet (Ottesen 
2004a)33 viser, at der er en sammenhæng mellem samværsproblemer og psykisk og fysisk 
vold og andre sociale belastninger i familien. Problemer som vold (og misbrug) i hjem-
met belastede relationen mellem forældrene forud for og ved samlivsopløsningen. Un-
dersøgelsen viste, at for 31 % af de interviewede forældre var samlivsophævelsen sket 
som følge af psykisk vold (trusler og chikane) og for 25 % som følge af fysisk vold. 
 
Undersøgelsen Samvær til barnets bedste? Om regler og praksis på samværsområdet, (Ottesen  
2004) er af umiddelbar interesse for analysen af statsamtets behandling af samværssager i 
voldsramte familier i dette pilotprojekt. Undersøgelsen bygger på en sociologisk analyse 
af sagsakter i 75 komplicerede samværssager fra alle landets 15 statsamter, indsamlet i 
perioden januar - februar 2003.34 Den belyser statsamternes og Civilretsdirektoratets (nu 
Familiestyrelsens) fortolkning af ”barnets bedste.” Også i denne undersøgelse var der en 
markant social slagside i sagerne. Mindst hver tredje af forældrene var uden for arbejds-
markedet, og de, der var i arbejde, havde dobbelt så hyppigt ufaglært arbejde som be-
folkningen i øvrigt. I godt 60 % af sagerne var der tegn på sociale problemer, idet foræl-
drene enten havde kontakt med de sociale myndigheder, politi eller retsvæsen, det psyki-
atriske hjælpeapparat eller havde misbrugsproblemer. Sagerne bar således præg af, ”at 
børn, der er involveret i samværskonflikter, lever i familieforhold, hvor der er tegn på 
social marginalisering og udsathed, og der var ikke sjældent tale om sociale problemstil-
linger.” (Heide Ottesen, s.211). 
  
Vold mod bopælsforældre og mod børnene selv forekom i ca. 1/3 af de 75 sager. I 17 - 
20 sager var der tale om hustruvold.35 Kun i omkring halvdelen af hustruvoldssagerne 
blev volden et væsentligt tema i samværssagen. I nogle tilfælde opstod samværskonflik-
ten umiddelbart i forlængelse af moderens ophævelse af samlivet, hvor hun var flygtet fra 
hjemmet eller havde taget ophold på et krisecenter. Det var dog et gennemgående træk, 
at vanskelighederne omkring samværet havde stået på over en årrække, efter at parterne 
havde ophævet samlivet. I flere sager havde faderen tilhold mod at opsøge moderen, 

                                                 
33 Heide Ottesen, M.: Samvær og børns trivsel, København 2004a. Undersøgelsen omfattede ca. 5000 
børn, som var omkring 7½ år på undersøgelsestidspunktet. 
34 Komplicerede samværssager udgør skønsmæssigt ca. 10 % af statsamternes samværssager. 
35 Cirka-angivelsen begrundes ikke i undersøgelsen.  
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og/eller moderen havde eller havde haft beskyttet adresse eller var gået under jorden. 
Volden er således fortsat efter parforholdets opløsning. 
 
Tre karakteristika var gennemgående i hustruvoldssagerne: 
 

• Der var en overrepræsentation af fædre med anden etnisk herkomst end dansk.  
 
• Børnene fik en relativt synlig position i sagsforløbet, idet de i flertallet af sager 

blev direkte inddraget ved at blive indkaldt til samtale i statsamtet eller med en 
børnesagkyndig rådgiver for at tilkendegive deres indstilling til samværet.  

 
• Ingen af disse sager endte med, at der blev fastsat normalt samvær. Der blev en-

ten ikke fastsat samvær, eller dette blev gjort midlertidig eller overvåget eller blev 
ophævet eller suspenderet.  

 
Af sagerne fremgik også, at moderen ikke altid udtrykkeligt modsatte sig, at der skulle 
være samvær. I visse tilfælde havde mødrene ikke mod til at kræve samværet stoppet af 
frygt for yderligere chikane eller vold. Hvor der ikke foreligger en formel ansøgning fra 
bopælsforælderen om ophævelse af samværet står statsamtet imidlertid magtesløs i for-
hold til at beskytte barnet. Nogle af sagerne bar præg af moderens afmagt i forhold til sin 
livssituation, og at hun måtte have hjælp fra anden side til at sige fra over for faderen. I 
disse sager indtog socialforvaltningen og statsamtet en støttende funktion og hjalp mo-
deren med at få sagt fra. Alle disse sager endte med en afgørelse om ikke at fastsætte 
samvær eller om ophævelse af samværet. 
 
I andre sager, hvor moderen havde større handlekraft og overskud, syntes hendes vilje 
og formåen til at samarbejde med faderen at være udslagsgivende for, om der blevet 
etableret samvær. Sagerne tydede på, at hvis moderen kategorisk modsatte sig samvær, 
blev dette ikke etableret, ophævet eller fastsat til en yderst sjælden kontakt. Hvor mode-
ren var ambivalent eller ikke modsatte sig en ordning, hvis samværet skabte vilkår for 
tryghed, blev der etableret samvær i begrænset omfang og/ eller overvåget samvær.   
 
Ottesen konkluderer, at der i hustruvoldssagerne blev vist hensyn til moderens situation 
og til, at det kan være ødelæggende at være barn i familie, hvor den ene af forældrene 
øver vold mod den anden.  Hun konkluderer også, at processen i sager med hustruvold 
viste, at statsamtet syntes at betragte dette som en omstændighed, der tilsidesatte barnets 
bedste i en sådan grad, at faderens ret til samvær måtte vige.  
 
I 8 sager var hovedkonflikten omkring samværet, at den samværsberettigede forælder 
(faderen) blev beskyldt for eller havde begået vold mod børnene.36 Sagerne spændte fra 
én, som syntes at vedrøre et enkeltstående tilfælde af vold til andre sager, hvor den sam-
værsberettigedes vold mod børn og moderen havde været en permanent del af familieli-
vet forud for samlivsophævelsen. Halvdelen af sagerne om vold mod børn var ”rene” 
voldssager, mens den anden halvdel også indeholdt elementer af ustabilitet og mislighol-
delse af samværet.     
 
                                                 
36 De få incestsager er ikke medtaget heri, skønt de kan kategoriseres som seksuel vold. Der er dog tale om en 

noget anden problemstilling. 
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Ud fra en helhedsbetragtning er det Ottesens overordnede indtryk, at systemet priorite-
rer børnenes velfærd højere faderens ret til samvær. En påstand om vold mod børn blev 
taget alvorlig af statsamtet. I visse tilfælde, især når der var tale om helt små børn, kon-
taktede statsamtet socialforvaltningen med henblik på foranstaltninger. Hvor der var tale 
om lidt større børn - allerede fra 7 til 9-årsalderen - blev børnene indkaldt til en samtale i 
statsamtet, hvis der forelå mistanke om, at den samværsberettigede var voldelig over for 
dem.  
 
Statsamtets behandling af sagerne vidner om, at man i afgørelserne lægger vægt på at 
forhindre, at børn bliver udsat for yderligere overgreb fra den samværsberettigede fars 
side. Fokuseres der på processen i sagsbehandling synes denne iflg. undersøgelsen i vid 
udstrækning at afspejle statsamtets ambivalens omkring, hvilken vægt man skal tillægge 
mindre børns udsagn og meninger.  
 

Samværssager i voldsramte familier i Statsamtet Århus 

Vold mod moderen 
 
Fysisk vold mod moderen forekommer som følge af udvalget af samværssager i statsam-
tet i alle sager i pilotprojektet. I flertallet af sagerne er volden ikke bagatelagtig og står på 
gennem en længere periode. Samtidig udsættes moderen ofte for psykisk vold gennem 
trusler og chikane og vold mod børnene. Fysisk og psykisk vold mod børnene forekom-
mer i mange af sagerne, og flertallet af børnene har overværet volden mod moderen. Da 
en samværssag er en partstvist, hvor statsamtet skal behandle begge forældre lige, kan 
moderens udsagn om at have været udsat for vold ikke umiddelbart lægges til grund i 
sagsbehandlingen om samvær. De interviewede i statsamtet har uanset faglig baggrund 
en klar opfattelse af, at der altid foreligger en risiko for, at en forælder (oftest moderen) 
”afkoder systemet,” f. eks. påberåber sig vold, fordi hun derved forventer at opnå sit 
mål, som kan være, at barnet ikke skal have samvær med faderen. ”Engang var det incest, 
som var koden, i dag er det vold.” (jurist i statsamtet). Derfor skal der foreligge doku-
mentation for, at volden i form af en politianmeldelse, læge- eller skadestueudtalelse, eller 
en underretning til socialforvaltningen, og disse instanser skal have undersøgt sagen for 
at statsamtet inddrager et udsagn om vold mod moderen som et tema i sagsbehandlin-
gen. 
 
7 af samværssagerne er afgjort af statsamtet i midten af november 2005, hvoraf 2 er på-
klaget til Familiestyrelsen. Af de 5 afgjorte sager, har statsamtet afslået at fastsætte sam-
vær eller ophævet samværet i 4 af sagerne. I 2 tilfælde er der fastsat midlertidigt samvær, 
og i 5 sager er der ikke truffet afgørelse. I de førstnævnte sager, er vold mod moderen i 
modsætning til Ottesens undersøgelse ikke et væsentligt tema og ses ikke at have nogen 
indflydelse på afgørelsen. Kun i én sag nævnes vold mod moderen som et element i be-
grundelsen for afgørelsen. I denne sag har faderen tilhold mod at opsøge moderen, som 
har eller har haft beskyttet adresse. Faderen fortsætter sin vold mod moderen efter 
skilsmissen og efter, at der er fastsat (overvåget) samvær. Statsamtets afgørelse om at der 
ikke fastsættes almindeligt samvær begrundes her med, at faderen har en dom for vold 
mod moderen, og at forholdet mellem forældrene er meget konfliktfyldt. Endvidere 
nævnes at både moderen og børnene er bange, og at børnene belastes af samværet, samt 
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at det kan frygtes, at faderen fortsat vil øve vold mod moderen i forbindelse med sam-
vær.  
 
Der ses ikke i nogen afgørelse alene at være lagt vægt på, at et barn har overværet/- hørt 
vold mod moderen, heller ikke hvor volden har været grov og langvarig. I én sag kan det 
undre, at der fastsættes (overvåget) samvær mellem en far og en dreng på knap 5 år. Fa-
deren har udøvet og er dømt for vold af særlig farlig karakter over for moderen gennem 
flere år under ægteskabet, hvilket drengen har overværet. Moderen flytter i maj 2004 fra 
faderen. Drengens børnehave udtaler hhv. i august 2004 og februar 2005, at han er me-
get utryg og angst for alt ukendt, er trist og forpint og har behov for ro og stabilitet, 
hvilket moderen søger at sikre. Drengen har i perioden efter moderens flytning ikke kon-
takt med faderen, bl.a. fordi denne afsoner sin dom. I løbet af sommeren 2005 er dren-
gens tilstand iflg. udtalelser fra børnehaven mærkbart bedret. Statsamtet fastsætter heref-
ter på faderens anmodning midlertidigt, overvåget samvær.37     
 
I 7 af de 12 sager er moderen ved sagens start (men ikke nødvendigvis senere) indstillet 
på at samarbejde om samvær, men ønsker nogle betingelser opfyldt. Det kan være, at 
manden skal møde ædru, skal aflægge urinprøve forud for samvær (ved stofmisbrug) 
eller, at samværet skal være overvåget. I et tilfælde kan det dog undre, at Statsamtet i sin 
afgørelse har lagt til grund, at moderen er indforstået med overvåget samvær. Den 7-
årige pige giver under en samtale med den børnesagkyndige udtryk for, at hun ikke øn-
sker samvær, at hun intet positivt har at sige om faderen, og at hun og hendes bror er 
meget påvirkede af, at faderen har overfaldet og slået og sparket moderen på gaden. Det 
overvågede samvær effektueres imidlertid ikke, da børnene ikke møder op, og samværet 
ophæves senere i sagen.    
 
Om det er forståelse for barnets behov eller frygt, der får moderen til at medvirke til 
samvær, kan være vanskeligt at vurdere. I 2 eller 3 sager ser det ud til, at mødrene ikke 
har turdet modsætte sig samvær af frygt for yderligere chikane eller vold. Disse sager 
bærer præg af, at moderen er fanget i voldsspiralen og er så svækket af volden, at hun må 
have hjælp til at sige fra over for faderen. I én sag, hvor moderen har været udsat for 
grov vold gennem ægteskabet, foretager drengens børnehaveklasse underretning til et 
socialcenter om, at drengen er kommet i skole med et blåt øje og har fortalt, at faderen 
har slået ham. Moderen flytter på lærerens foranledning på krisecenter i 14 dage, hvoref-
ter hun flytter hjem igen. Faderen kommer stadig næsten dagligt i hjemmet, selv om han 
har adresse andetsteds. Skolen foretager en ny underretning, da moderen afslår hjælp og 
afviser, at drengen er blevet slået, med henvisning til at han har en livlig fantasi. Skolele-
deren beskriver moderen som svag, og er bekymret for, hvad der foregår i hjemmet. I en 
sådan sag peger statsamtets børnesagkyndige på moderens nedsatte evne til at beskytte 
barnet og vil vægte hensynet til beskyttelsen af barnet højt i sin udtalelse til brug for af-
gørelsen.  
 
Det er ikke muligt ud fra materialet i pilotprojektet at drage konklusioner om, hvorvidt 
moderens indstilling har nogen indflydelse på fastsættelse eller ophævelse af samvær. I 
statsamtet nævnes, at der i ganske sjældne tilfælde ikke bliver fastsat samvær, hvor mode-
ren kategorisk modsætter sig dette, fordi det kan forudses, at konfliktniveauet omkring 
samværet vil blive meget højt.  

                                                 
37 Forløbet af samværet, der blev fastsat i oktober 2005 er ukendt. 
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Ottesen konkluderer i sin undersøgelse, ”at forvaltningen betragtede samværsforælderens 
voldelige overgreb mod bopælsforælderen som en omstændighed, der tilsidesatte barnets 
bedste, at princippet om forældres ret til samvær måtte vige” (s. 122). Statsamtet Århus’ 
afgørelser om samvær, i sager hvor moderen har været/er udsat for vold fra faderen be-
kræfter ikke ganske dette billede.  
 

Vold mod børnene 
 
I de tilfælde, hvor der forekommer vold mod børnene er der både sager, hvor volden har 
været tilbagevendende i familielivet forud for samlivsophævelsen og nogle, hvor volden 
foregår under samværet. De 7 sager om vold mod børn ”rene” voldssager, mens én også 
omfatter faderens alkoholmisbrug.     
 
Fysisk vold mod børnene tillægges - i modsætning til vold mod moderen - i alle tilfælde 
vægt i statsamtets afgørelser om samvær. I flere sager om afslag på at fastsætte samvær 
eller suspendere samvær henvises større børns, f. eks. en 8-årig piges og en 11-årig 
drengs oplysninger.38 Hvor børnene er gamle nok til at udtale sig, får de en relativt synlig 
position, idet de bliver direkte inddraget i sagsforløbet ved at blive indkaldt til samtale 
hos en sagsbehandler eller med en børnesagkyndig rådgiver for at tilkendegive deres syn 
på deres situation og på samvær.   
 
Sammenfattende kan man sige, at statsamtets børneperspektiv er formaliseret og kom-
mer til udtryk gennem at børn inddrages og bliver hørt i sagsbehandlingen. Barnets ud-
sagn indgår som et (væsentligt) moment blandt andre i afvejningen af barnets bedste og 
faderens ret. Hvor der som i sags-materialet er tale om mindre børn, der er udsat for 
fysisk eller psykisk vold fra faderen under samvær, overvejer beskyttelseshensynet til 
barnet hensynet til faderens ret ved statsamtets endelige samværsafgørelse. Dette kom-
mer klart til udtryk i vejledningen om statsamternes sagsbehandling af samværssager, jf. 
bilag 1, s. 40 ff. 
 
 

                                                 
38 Børnene i sagsmaterialet er som nævnt op til ca. 7 år ved samværssagens start, men nogle år ældre på afgørel-

sestidspunktet. 



30 Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte   

Voldsramte familier i socialcentrene 
 
Socialcentrenes indsats mod vold i familien hviler på Århus Kommunes særlige indsats-
plan ”Alternativer til vold” fra 2004. (bilag 2). Indsatsplanen bygger på en (systemisk) 
forståelse af familien som en helhed. Indsatsen mod vold i familien sigter i videst muligt 
omfang på, at familien kan forblive sammen, men samtidig erkendes, at der kan der være 
situationer, hvor hensynet til barnet betyder, at familien må flytte fra hinanden. Indsatsen 
er prioriteret i Socialafdelingen, og tre af de fire socialcentres virksomhedsplaner for 
2005 og er specifikt nævnt som led i målopfølgningen for 2004. Ligeledes følges der op 
på planen i resultatkontrakter i 2006. Der er næppe tvivl om, at indsatsplanen indgår som 
del af center- og afdelingslederes handlingsgrundlag. Hvorvidt planen i samme grad er 
”inde under huden” hos alle sagsbehandlere, er måske mere usikkert, hvis det kan tages 
som indikator, at ingen henviste til den i fokusgruppeinterviewet. 
 
Alle socialcentrene og de interviewede sagsbehandlere har kendskab til voldsramte fami-
lier og til kvinder, der er udsat for vold fra deres mand. Socialcentrene kender i lighed 
med statsamtet den problematik, at mødre ikke ønsker, at børnene skal se deres far efter 
opløsning af familien, men ser ikke dette som motiv for moderen til at hævde, at hun har 
været udsat for vold - alene af den grund, at moderen ikke har noget at vinde ved dette. 
Socialcentrenes problem er snarere at få synliggjort eller afdækket vold mod moderen i 
familien. For at tale om vold, er det er nødvendigt at have præcis viden om, hvad der 
foregår, og der er mange sager, hvor socialcentret har en mistanke om, at der forekommer 
vold, men ikke mange, hvor man ved, at moderen bliver slået. 
  
Socialcentrene oplever ofte, at ”familien lukker sig,” når de antyder en mistanke om vold 
i familien. Moderen afviser, at hun er udsat for vold eller bagatelliserer den, og børnene 
tier loyalt. Sagsbehandlerne frygter i sådanne tilfælde, at der opstår en dynamik i familien, 
som normaliserer volden, hvis ikke den stoppes. Den fysiske vold er tabuiseret, mens det 
er lettere at tale om psykisk vold og trusler. Sagsbehandlerne genkender ”voldsspiralen,” 
og følger af volden for kvinden, når den står på over en periode.  
 
Underretninger fra institutioner og andre instanser om bekymrende adfærd hos et barn 
bliver på den nævnte baggrund væsentlige for socialcentrene for at intervenere. Hvad 
enten der er tale om en institutionsunderretning, en myndighedsunderretning fra politiet 
eller en anonym underretning fra naboer, der hører tumulter, medfører det, at en sagsbe-
handler tager på hjemmebesøg eller indkalder parterne til en samtale for at finde ud af, 
hvad der foregår. Da moderen ofte vil være benægtende med hensyn til volden, vil sags-
behandlerens tilbud ikke handle om en indsats for moderen som voldsramt, men have 
fokus på barnet. Kommunen har handlepligt i forhold til børn og kan bruge denne for at 
få moderen til at forstå, at vold mod hende også er belastende for barnet. Fokus på bør-
nene i de voldsramte familier har betydet, at ”man ikke længere behøver at vente et halvt 
år, hvor man tænker, at det går nok over af sig selv.” I en sag har en sagsbehandler været 
nødt til at gentage over for moderen: ”Dine børn kan ikke tåle det! Hvis ikke du gør det 
(flytter, NR), er vi nødt til at gøre noget i forhold til dine børn.” 
 
En sagsbehandler peger på, at der er behov for at være mere præcis i at afdække, hvilket 
problem, der skal ses i barnets perspektiv. Hun efterlyser at være bedre til at finde ud af, 
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hvor meget volden ”fylder” hos barnet, og hvordan man spørger til volden. Sagsbehand-
lerne kan blive bedre til at afdække, hvorfra de vanskeligheder, barnet har stammer. 
Sagsbehandleren er også blevet mere opmærksom på behovet for i højere grad at afsøge 
vold i familien efter at have deltaget i et efteruddannelseskursus om vold i familien. Det 
er en generel opfattelse blandt sagsbehandlerne, at det er lettere at handle, hvor moderen 
selv kommer og ønsker at tale om problemerne, end når de må tage udgangspunkt i en 
underretning; men det er oftest det sidste, som er realiteten, og derfor er underretninger 
væsentlige. 
 
Alle socialcentrene synes at have den forståelse, at vold mod moderen også er ”vold mod 
barnet.”  Når volden er grov og tilbagevendende, opstår der en tilstand af latent vold i 
familien, så barnet risikerer at blive traumatiseret. Det klare børnefokus ses som en hjælp 
både i forhold til en forebyggende og hjælpende indsats over for vold i familien. Social-
centrene har, som det fremgår, et klart børneperspektiv, som retter sig mod det enkelte 
barns konkrete situation. Man kan måske sammenfattende sige, at socialforvaltningen 
har et klart beskyttelsesperspektiv i forhold til mindre børn, som bygger på en konkret 
helhedsvurdering af barnets trivsel og udvikling. 
 

Opsamling 
 
Statsamtet må af de ovennævnte grunde som udgangspunkt have ”bevis” for, at der er 
foregået vold mod moderen for at lægge dette til grund, jf. også vejledningen om be-
handling af samværssager. Det er en klar opfattelse, at moderen vil have en interesse i at 
påberåbe sig, at faderen har været voldelig, hvis hun derved kan opnå, at barnet ikke skal 
have samvær med faderen. Denne opfattelse bygger både de retlige principper og på 
statsamtets erfaringer. En samværskonflikt er en tilspidset situation, hvor forældrene ikke 
nødvendigvis handler rationelt og velovervejet, og kan anvende mindre fine metoder, 
som fremmer deres formål. Dette sker naturligvis også i praksis, og det er statsamtets 
opgave at afdække sådanne manipulationer. 
 
I tre fjerdele af sagerne i sagsmaterialet, er kvinden under samlivet udsat for tilbageven-
dende, ofte grov vold fra mandens side og i nogle tilfælde (eskalerende) vold og trusler 
efter ægteskabets eller samlivets ophør. Flertallet af kvinderne har anmeldt volden til 
politiet, og halvdelen har søgt læge- eller anden behandling. Der er således langt fra tale 
om en udokumenteret påstand fra kvindens side om, ”at han har også slået  mig.”  
 
At overvære eller - høre faderens fysiske og psykiske vold mod moderen rammer og på-
virker børnene, jf. ovenfor. Og at leve i den tilstand af latent vold, som ofte opstår, kan 
sammen med tabuisering og forældrenes benægtelse af volden medføre dybe traumer, 
ikke mindst hos mindre børn. Senest har Socialforskningsinstituttets undersøgelse fra 
2006 vist, at børn fra familier med samlivsbrud, hvor moderen er blevet mishandlet af 
sin samlever, har det særlig svært, og at de børn, der har overværet vold mellem foræl-
drene har det lige så dårligt som dem, der også selv har været udsat for vold. Denne vi-
den, som også foreligger hos den børnesagkyndige ekspertise i statsamtet, må også for-
ventes inddraget i grundlaget for statsamtets afgørelse af samværssager. 
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I den professionelle juridiske behandling af problemer tager statsamtet erfaringer, erken-
delser og videnskab i brug, f. eks. de børnesagkyndiges professionelle viden. Det der dog 
det familieretlige system, Familiestyrelsen/statsamtet, selv der afgør hvilke erkendelser 
eller viden, det har brug for og ønsker at inddrage. Selv om statsamtet inddrager psyko-
logisk viden og ekspertise i sin sagsbehandling til brug for sine afgørelser, synes den 
forskningsmæssige viden om negative følger af at overvære og - høre vold ikke at være 
en viden, som systemet ønsker at inddrage. Hvad enten statsamtet ser sin praksis som 
bestemt af Familiestyrelsen, eller der er tale om en lokal forståelse, synes statsamtets 
samværsafgørelser i voldsramte familier at bygge på en forståelse af faderens vold mod 
moderen udelukkende som en konflikt mellem de voksne. Vold mod moderen og føl-
gerne for børnene, f.eks. frygt for faderen synes - i modsætning til Ottesens undersøgelse 
- ikke at være et væsentligt tema og at have en selvstændig betydning for samværsafgørel-
sen.  
 
Børns oplysninger om selv at have været/være udsat for fysisk vold fra faderen tillægges 
derimod i alle tilfælde vægt i statsamtets afgørelser om samvær. Statsamtets børneper-
spektiv synes således knyttet til en forståelse af børns behov for beskyttelse mod at blive 
udsat for vold og en pligt til at beskytte dem mod en umiddelbar risiko herfor. Statsam-
tets afgørelser i samværssager træffes, iflg. Fml. § 17 efter, hvad der er bedst for barnet. 
Statsamtet kan have den opfattelse, at vold mod moderen i familien, er en konflikt mel-
lem de voksne, og at det gennemsnitligt vil være bedst for barnet at have tilknytning til 
sin far, også selv om han er voldelig over for moderen. Dette ville begrunde, at statsam-
tet ikke bygger på den forskningsmæssige viden om følger for børn af vold i familien. 
 
Socialcentrenes kendskab til voldsramte familier beror til dels på kvindens tillid til sags-
behandleren og systemet og er ofte opbygget over nogen tid. I lighed med statsamtet 
kendes den problematik, at mødre ikke ønsker, at børnene skal se deres far efter opløs-
ning af familien. De ser imidlertid ikke dette som et motiv for moderen til at hævde, at 
hun har været udsat for vold. Dels vil moderen generelt ikke have noget at vinde ved 
dette, bortset fra umiddelbar sympati og rådgivning og vejledning. 
Dels viser sagsbehandlernes erfaringer ofte, at ”familien lukker sig,” når de antyder en 
mistanke om vold i familien. Moderen vil ofte afvise, at hun er udsat for vold eller baga-
telliserer den, og børnene tier loyalt. Dette gør det vanskeligt for socialcentrene at nå fra 
en mistanke om vold i familien til viden om vold.  
 
Sagsbehandlerne har her den kommunale handlepligt til at sikre børns trivsel og udvik-
ling som redskab, og har samtidig fagligt fokus på børn i voldsramte familier. Selv om 
sagsbehandlerne kan finde det vanskeligt at anlægge et børneperspektiv og afdække føl-
ger af vold i familien i en børnesamtale, har socialcentrene tilsyneladende en klar priorite-
ring af børnenes behov og trivsel.  Socialcentrenes børneperspektiv indebærer ikke blot 
en umiddelbar beskyttelse af barnet mod vold eller risiko herfor, men på at sikre barnets 
fremtidige trivsel og udviklingsmuligheder - også selv om det indebærer en intervention, 
som konkret betyder, at hensynet til barnet sættes over hensynet til  
moderen/forældrene. 
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Forskellene i statsamtet og socialcentrenes forståelse af vold i familien, børnenes per-
spektiver og hvad, der er barnets bedste skal nok overvejende forklares ud fra de nedfor 
omtalte systemforskelle mellem det (familie)retlige og sociale system. Men også de pro-
fessionelle normer og værdier, der dominerer systemerne, fremmer forskellene, ligesom 
faglige forforståelser også spiller en rolle.   
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Kort om retlige, organisatoriske, kulturelle og 
andre barrierer mod samarbejde 
 
Pilotprojektet handler om samarbejde i sager om samvær i voldsramte familier, som er 
langt det største familieretlige område, hvor statsamt og kommune skal samarbejde. Ikke 
mindst er der behov for samarbejde i vanskelige sager som samvær i voldsramte familier. 
Det er derfor relevant at vurdere, om retsgrundlaget for de to systemer - lovgivning, be-
kendtgørelser (og den praktiske udmøntning i vejledninger) medvirker til at fremme eller 
hæmme et sådant samarbejde. 

Retlige rammer 
 
Både den familieretlige lovgivning om forældremyndighed og samvær og de socialretlige 
bestemmelser om beskyttelse af børn mod overgreb har som overordnede mål at sikre bar-
nets bedste. Statsamterne administrerer den familieretlige lovgivning, mens kommunerne 
administrerer den sociale. (De relevante retsregler og sagsbehandlingsregler er summarisk 
gengivet i bilag 1). Begge myndigheder skal i deres sagsbehandling foretage vurderinger, 
som kan bygge på oplysninger, den anden myndighed er i besiddelse af. Ligeledes træffer 
de begge afgørelser, der kan influere på og medføre konsekvenser for den anden myn-
digheds virksomhed. Organisationers sagsbehandling er imidlertid præget af hver deres 
koder eller forståelser og kommunikation. 
 
Børnekonventionens artikel 9 om barnets ret til at have forbindelse med begge sine for-
ælde er i den familieretlige lovgivning udmøntet som en ret til samvær med barnet for 
den af forældrene, som ikke har barnet boende. Derfor bliver en sag i statsamtet om 
fastsættelse, ændring og ophævelse af samvær en partstvist mellem forældrene. Disses 
rettigheder og retssikkerhed i behandlingen af en forældremyndigheds- og samværssag er 
overordnede principper. De er også styrende for den meget detaljerede regulering af 
statsamtets sagsbehandling, herunder om inddragelse af børn og børnesagkyndiges er-
klæringer til brug for afgørelsen, som skal træffes efter, hvad der er bedst for barnet.   
 
Målet for socialcentrenes indsats over for et barn med behov for særlig støtte er at yde 
tidlig og sammenhængende støtte, så begyndende problemer hos barnet eller den unge så 
vidt muligt kan afhjælpes i hjemmet eller i det nære miljø. Støtten skal i hvert enkelt til-
fælde udformes på baggrund af en konkret vurdering af det enkelte barns (og unges) og 
familiens forhold, jf. SL § 32 stk. 2. Barnets synspunkter skal altid inddrages og tillægges 
passende vægt i overensstemmelse med alder og modenhed. Målene om en tidlig og 
sammenhængende indsats er også styrende for kravet om tværfagligt og tværsektorielt 
samarbejde og i den detaljerede vejledning om sagsbehandlingen og udformningen af 
støtten til det enkelte barn. I modsætning til statsamtet er det ikke forældrene, men kun 
forældremyndighedsindehaveren, der er part i socialcentrenes sag. 
 
Om end udgangspunkterne for statsamtets og socialcentrenes samarbejde er yderst for-
skellige, er der givet klare vejledninger om, på hvilke områder og hvordan, de skal eller 
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bør samarbejde. Vejledningen om behandling af samværssager peger på, at ”statsamtet i 
videst muligt omfang samarbejder med de sociale myndigheder om at løse problemerne 
omkring barnet.” (pkt. 9.2), og vejledningen om særlig støtte til børn og unge henviser 
ligeledes kommunen til at samarbejde med statsamtet (pkt. 24 og 32). 
 
Der er givet indgående vejledning til uddybning af lovgivningen om rammerne og frem-
gangsmåden for både statsamtet og for kommunen ved udveksling af følsomme person-
oplysninger i samværssager i henhold til forvaltnings- og persondataloven. Ligeledes er 
der vejledning i det sociale systems interne instrukser. Det samme gælder med hensyn til 
underretningspligten til kommunen, hvor statsamtets medarbejdere er bekymrede for et 
barns trivsel eller udvikling.  
 
Den familieretlige og socialretlige lovgivning - bortset måske fra bestemmelserne om 
fastsættelse af samvær, når et barn er anbragt uden for hjemmet - kan næppe siges i sig 
selv at udgøre en barriere for samarbejdet mellem de to organisationer (myndigheder). 
En barriere er snarere, at både sagsbehandlerne i statsamtet og socialcentrene tilkendegi-
ver at have begrænset kendskab til hinandens respektive lovgivninger og forudsætninger-
ne for dem. At statsamtets sagsbehandlere er jurister og er sagsbehandlingsorienterede 
gør dog, at de også har - og lettere kan skaffe sig - bedre overblik over sagsbehandlings-
regler af betydning for samarbejdet. Sagsbehandlerne i socialcentrene, familie og social-
rådgivere, er derimod mere handlingsorienterede og kan ud over at finde sagsbehandlings-
reglerne vanskelige og nærer en ubevidst fornemmelse af juraen ”som en trussel mod 
eller mulig barriere for god sagsbehandling og tillidsfuld samtale”39.  
 
Sammenfattende kan det nok konkluderes, at de retlige barrierer, som opleves, ikke ud-
gør selvstændige barrierer, men må ses som elementer af system- og /eller professions-
barrierer, som kan overkommes ved at opbygge øget viden i de respektive systemer om 
de konkrete retsområder og retlige rammer for samarbejde.  

Et systemteoretisk perspektiv  
 
For at få et analytisk perspektiv på samarbejdet mellem Statsamtet Århus og på Århus 
Kommunens socialcentre til at skærpe iagttagelserne og hæve disse op fra det konkrete 
relationelle niveau, anvendes den amerikanske sociolog Niklas Luhmanns systemteori.40 
Dele af Luhmanns teori kan tjene som analyseredskab til overordnet at anskueliggøre de 
to organisationers virkemåder og kompleksiteten i kommunikationen mellem de to sy-
stemer.   
 
Iflg. Luhmann har der i samfundet i dag udspaltet sig en række funktionssystemer, f. eks. 
det økonomiske, det retlige system og velfærdssystemer som det sociale system og sund-
hedssystemet. Disse fungerer med hver sin kode og anlægger hver deres betragtning på 
verden. Der eksisterer ingen overordnet kode for de forskellige systemer. Ved uddiffe-
rentieringen af de forskellige systemer er der opstået forskellige organisationstyper, som 
tilgodeser de forskellige funktionssystemers orden. Dette indebærer, at forskellige funk-
tionssystemer antager forskellige organisatoriske former.  
                                                 
39 Nielsen, Steffen Bohni og Lars Uggerhøj: (Sags)behandlede rettigheder. 2005. 
40 Luhmann, N. : Sociale systemer. Grundrids til en almen teori, Kbh. 2000. 
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Statsamtet er en organisation i det juridiske system, og socialcentrene er organisationer i 
det sociale system. Systemerne er sideordnede, men virker med hver deres særegne logik, 
og har hver deres anskuelse på verden. De forskellige systemer ses i et systemteoretisk 
perspektiv som skarpt adskilte, autonome, operationelt lukkede og har hver deres egen 
hukommelse og måde at skabe omgivelserne. De er kendetegnede ved, at de reproduce-
rer sig selv gennem kommunikation, og fra dette teoretiske udgangspunkt kan kommunika-
tion ikke adskilles fra handling. Dette indebærer, at systemerne kun består gennem 
kommunikation og på grundlag af deres egne iagttagelser. En iagttagelse indebærer, at 
noget markeres, f. eks. som et socialt problem, og at markeringen sker inden for en 
ramme af forskel. Et socialt problem ses eksempelvis som forskelligt fra et juridisk pro-
blem. De samfundsmæssige systemer reproducerer sig selv gennem løbende at markere 
forskelle - konkret socialcentrene over for statsamtet - hvorved de respektive systemer 
bliver i stand til at opretholde en grænse mellem sig selv og deres omverden. 
 
Grænsen mellem system og omverden har en dobbeltfunktion, idet den både skal for-
binde og adskille system og omverden. Ved hjælp af grænser kan systemet altså på sam-
me tid åbne og lukke sig. Den er ikke fysisk, men er en meningsgrænse, som gør, at for-
skellige organisationssystemer selekterer mening forskelligt på baggrund af deres iagtta-
gelser.41 Sociale systemer afgrænser sig ikke blot, men er strukturelt orienteret mod deres 
omverden, og kunne ikke bestå uden en omverden. Luhmann taler om strukturel kob-
ling, hvor systemer er henvist til hinanden samtidig med, at de forbliver omverden for 
hinanden. Der kan være tale om både et afhængigheds- og uafhængighedsforhold.  
 
Systemerne kommunikeres gennem den kode, som kendetegner det enkelte system,42 og 
koderne er midlertidige iagttagelsesmåder, som binder kommunikationen for en tid og 
skaber stabilitet og bidrager til at opretholde systemet. Kommunikationen foregår som 
nævnt ved, at systemerne i deres iagttagelse opstiller en forskel, som spalter verden i to 
dele. For at noget i det juridiske system kan være ret, må noget være uret, og for at noget 
i det sociale system er hjælp, er alt som ikke falder inden for hjælp dele af andre systemer. 
Denne spaltning tjener både til at forbinde og adskille systemet fra omverdenen, og ved 
hjælp af grænserne kan det på samme tid åbne og lukke sig mod omverdenen.  
 
For nogle systemer er det givet, hvilken kode, der er den primære i kommunikationen. 
Systemet betegnes derfor som monofon, fordi der kun er én stemme, der bærer ”melodi-
en.” Kommunikationen er fast koblet til funktionsmåden. Således forgår primære kom-
munikation i retssystemet inden for koden ret/uret, og socialforvaltninger kan ses som et 
hjælpesystem, hvis primære kommunikation er bundet til koden hjælp/ikke-hjælp.   
 
Imidlertid er de fleste systemer i dag polyfone, idet de er karakteriseret ved, at den faste 
kobling mellem organisations- og funktionstyper er opløst, og at systemerne har ekspan-
deret ud over deres organisationsformer. Det sociale system træffer f.eks. en række myn-
dighedsafgørelser, jf. nedenfor. Statsamtet yder flere og flere serviceydelser som parråd-

                                                 
41 Ramsbøl H: Hallo - er der hul igennem. Masterafhandling om brugerorganisation.  2005. 
 
42 Fabricius N., m. fl.: Fra hjemløshed til fast bolig. Samarbejde og metoder i arbejdet med hjemløse. Socialforsk-

ningsinstituttet,  

2005. 
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givning og børnesamtalegrupper.  Koblingen mellem kommunikation og funktioner bli-
ver i højere grad noget, som organisationer løbende må fastsætte gennem beslutninger 
end noget fastlagt. I en polyfon organisation er der ikke kun én given iagttagelsesledende 
kode, men vil have flere usammenlignelige koder, hvoraf ingen på forhånd kan udpeges 
som den primære. Kommunikationen i polyfone eller ”flerstemmige” organisationer kan 
derfor skabe kommunikationsvanskeligheder. 
 
Systemteoretisk kan man sige, at samfundets kommunikationssystemer og deres koder 
gennemskærer de forskellige systemer og tilbyder forskellige distinktioner i iagttagelsen, 
f. eks. kommunikerer det sociale system ofte både i en retlig og en hjælpekode i forhold 
til borgerne. Kommunikationen kan således skifte fra en kode til en anden. Derfor gør 
det en afgørende forskel, hvilken kode, der i en periode bliver den dominerende eller 
primære - både i forhold til organisationens selvforståelse og til dens opretholdelse af 
grænserne mellem sig selv og sin omverden.  
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Systembarrierer mod samarbejde  
 
Statsamtet og socialcentrene er organisationer i systemer, som både har overordnede 
ligheder og forskelligheder. De ligner hinanden ved at være autonome og operationelt 
lukkede med deres egen hukommelse og egen måde at skabe deres omgivelser, og de 
reproducerer sig begge gennem kommunikation. De er imidlertid også dele af meget 
forskellige, sideordnede systemer med hver deres særegne logik og anskuelse på verden.  
 
Statsamtet er en regional, statslig organisation med stærk juridisk kompetence. Det har 
som funktion at træffe afgørelser i familieretlige (og andre) sager, herunder at afgøre 
partstvister mellem forældre om samvær med børn, som den ene af dem ikke bor sam-
men med. Statsamtet kommunikerer top- og regelstyret inden for koden ret/uret - de 
skal træffe den rigtige afgørelse. Dette medvirker til at udsondre den særlige måde at 
opnå information, som statsamtet har behov for. I den professionelle juridiske behand-
ling af problemer tager statsamtet læring og erkendelse og videnskab i brug,  
f. eks. de børnesagkyndiges professionelle viden. Det er et funktionelt vigtigt kendetegn 
ved det retlige system, at det selv afgør hvilke erkendelser, det har brug for og ønsker at 
inddrage. Dette i særlig grad for dem centrale myndighed, Familiestyrelsen, men også i 
nogen grad for statsamterne.  
 
De erkendelsesmæssige problemløsende bestræbelser tjener i det juridiske system til at 
skabe forudsætninger for afgørelser og ikke for f. eks. at ændre en families uhensigts-
mæssige adfærdsmønstre. Statsamtet inddrager psykologisk viden som grundlag for at 
sikre begge forældres fastlagte rettigheder i afgørelsen. Det skal som nævnt ikke interve-
nere i forældrenes og barnets situation, men igennem den juridiske sagsbehandling nå til 
en rigtig afgørelse på et tilstrækkeligt oplysningsgrundlag. Koden ret/uret fører ikke til en 
bedre forståelse af handlingens væsen, f. eks. vold i familien; men der bliver indsat en 
måde at bearbejde information, som fungerer (netop) i tilfælde af konflikt. Retten tjener 
til, at forældrene kan fortsætte kommunikationen med andre midler efter afgørelsen, 
(men ikke at de gør det).  
 
Statsamtet er måske fra en systemteoretisk vinkel på vej til at blive polyfont, men kom-
munikerer stadig helt overvejende monofont. Det er dog som antydet ikke en helt mo-
nofon organisation, men inddrager også stemmer, som kommunikerer på tværs af koden 
ret/uret. Med inddragelsen af børnesagkyndig ekspertise får statsamtet et element ind i 
sagsbehandlingen, som i modsætning til den juridiske forståelse, bygger på en dyberegå-
ende vurdering af de konkret berørte børns situation, og som ikke har til formål at vare-
tage forældrenes rettigheder. Den børnesagkyndiges vurderinger af et barns udvikling 
(god/dårlig) udgør et (væsentligt) bidrag til afgørelsen. Men afgørelsens rammer, indhold 
og form er stadig retlig. Selv om statsamtets kommunikation indeholder forskellige ko-
der, kan man stadig sige, at organisationen kommunikerer gennem koden ret/uret som 
primær kommunikationskode. Dette gælder såvel i forhold til omverdenen som til orga-
nisationens selvforståelse og interne kommunikation. ”Det vil ikke være til at tænke på 
udelukkende at have ’mødesager’ som samværssager. Dem er der megen konflikt i men 
ikke megen jura.” (jurist i statsamtet). 
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Socialforvaltningen er en lokal, kommunal velfærdsorganisation, hvis funktion generelt 
er at tage sig af de eksklusionsproblemer, som følger af samfundets differentiering, defi-
neret som sociale problemer. Socialforvaltningen er et hjælpesystem, som søger at kom-
pensere for borgeres eksklusion med det mål at hjælpe dem til at blive inkluderet i sam-
fundet igen. Dette sker på basis af handlinger, eller interventioner, som altid søger at 
ændre den omverden, som systemet kommer i berøring med. F. eks. få moderen til at 
flytte fra en voldelig mand, før barnet bliver påvirket af volden. 
 
Samtidig opererer systemet med andre subsystemers koder, der også har et forandrings-
perspektiv,,  
f. eks. børneforsorgens distinktion om god/dårlig trivsel eller udvikling hos et barn, som 
danner grundlag for hjælp (særlig støtte). Som hjælpesystem kommunikerer socialforvalt-
ningen gennem koden hjælp/ikke hjælp, og alt der defineres som ”ikke hjælp” i syste-
mets iagttagelse, falder uden for dette og henvises til andre systemer. Det sociale hjælpe-
system kan med andre ord kun kommunikere inden for sit eget hjælpebegreb. Gennem 
sin virksomhed kan socialforvaltningen siges at medvirke til at gøre omverdenens ube-
stemte behov bestemte, bl.a. ved at forbinde dem med brugernes problemer. For at kun-
ne bestemme disse behov og behandle dem, må systemet imidlertid bringe dem på en 
systemlogisk form, som på en gang må være generel og konkrete. Dette sker gennem en 
helhedsorienteret problemforståelse. På den ene side må interventionen foregå på grund-
lag af nogle standarder - lovgivning og vejledninger - generelle kategorier og faste rutiner 
som handlingsplaner, ellers ville behovsbestemmelsen blive uoverskuelig og handlemu-
lighederne ligeledes. På den anden side må hjælpesystemet også være i stand til at foreta-
ge en entydig problembestemmelse for at kunne handle. Dette sker gennem en helheds-
orienteret analyse at uddrage et problem, som der kan handles på gennem en foranstalt-
ning for at ændre personens situation.. 
 
Socialforvaltningen er imidlertid ikke blot et hjælpesystem, men også en myndighed med 
vidtgående kompetencer til at træffe afgørelser og foretage indgreb i borgernes liv inden 
for rammerne af den sociale lovgivning (f. eks. iværksætte en undersøgelse og anbringe et 
barn uden forældrenes samtykke). I disse sammenhænge er socialforvaltningens hjælpein-
terventioner snævert forbundet med kommunikationskoden ret/uret, og systemet kom-
munikerer polyfont. Kommunikationen i koden ret/uret er dog langt fra så klar i social-
forvaltningen som i statsamtet. Såvel i forhold til omverdenen som internt er socialfor-
valtningens primære kode hjælp/ikke hjælp, og gennem sine handlinger omsætter for-
valtningen som nævnt problemer til en form, som kan bestemmes og behandles (med 
hjælp). Dette præger også organisationens selvforståelse.    
 
Statsamtets og socialforvaltningens kommunikation er således begge præget af koder, der 
producerer og reproducerer organisationernes forskellige meningsgrænser. De to syste-
mers kommunikationskoder er autonome, usammenlignelige, ikke entydige og ofte mod-
satrettede. Organisationerne (og de systemer, de er del af) selekterer meninger meget 
forskelligt på baggrund af deres iagttagelser og afgrænser sig derigennem i forhold til 
hinanden. Dette er også afgørende for, hvordan de forvalter deres opgaver, og hvordan 
de samarbejder og kan samarbejde.  
 
To organisationer er iflg. Luhmann strukturelt koblede, hvis de er henvist til at samar-
bejde - men forbliver også samtidig omverden, selvstændige organisationer, for hinan-
den. Dette er også tilfældet for statsamtet og socialforvaltningen, som i visse sager er 
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dikteret at samarbejde, og deres afgørelser og indsatser påvirker i nogle tilfælde hinanden. 
Den strukturelle kobling indebærer, at de respektive systemer går ind i gensidigheden, og 
desuden er i stand til også at flytte fokus fra omverdensrefleksion til selvrefleksion. 
”Samarbejdet skal bruges til at ’komme på’ samme side. Hvad mener vi? Og hvad bety-
der det, når vi skriver det og det. vi er helt på forskellige sider, og derfor har vi svært ved 
at forstå hinanden.” (Deltager i fokusgruppeinterview). Den strukturelle kobling betyder, 
at de to systemer kan gribe ind i - og forstyrre - hinandens interne operationer, men be-
tyder også, at de gensidigt kan bidrage med kompleksitet og udvikling af hinanden. ”Jeg 
fornemmer, at der ikke er et samarbejde med statsamtet. Det er en juridisk afdeling, (som 
træffer en afgørelse, min tilføjelse NR), og så må vi handle der indenfor.” Omvendt: 
”Det er sommetider godt, at der er et andet syn end vores, for vi er jo også farvede.” 
(Deltager i fokusgruppeinterview).  
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Kulturelle og andre barrierer mod samarbejde 
 
Et formål med pilotprojektet har også været at pege på kulturelle og andre barrierer mod 
samarbejdet mellem Statsamtet Århus og Århus Kommunes socialcentre. I denne sam-
menhæng er især professionsbarrierer åbenbare. Ligesom systemiske og dermed for-
bundne kulturelle barrierer medvirker professionsforskelle, at de to myndigheder kom-
mer til både at gribe ind i og at forstyrre hinandens funktioner og interne virksomhed. 
Den kritiske refleksion hos både statsamtet og socialcentrene betyder imidlertid, at de 
rækker ud efter hinanden. Statsamtets initiativ til at få etableret en ordning med kontakt-
personer i socialcentrene udspringer ganske vist af instrukser fra Familiestyrelsen, men 
må også ses som en professionel erkendelse af behov for oplysninger socialcentrene og 
som et ønske om mere viden om og dialog med socialforvaltningen.  
 
De to organisationers sagsbehandlere har dog forskellige professioner, som bidrager til at 
forklare de forskellige forståelser af og tilgange til problemet vold i familien, såvel som til 
andre spørgsmål de to organisationer skal samarbejde om. Uden at foretage en nærmere 
professionsanalyse af hhv. den juridiske profession og socialrådgiverprofessionen, er der 
åbenbart forskellige professionelle doxa - samlinger af holdninger, værdier og normer, 
der er udviklet over tid, og som opfattes som selvindlysende og naturlige. Disse giver sig 
udslag i mange forskelle såvel i problemforståelser som i synet på løsningsmuligheder 
(Ejernæs, 2004). Her skal blot peges på to åbenbare elementer, som viser sig: Den juridi-
ske professions regelbundne problemforståelse og autonomi over for  
socialrådgiveres helhedssyn og afhængighed af tværfagligt og - sektorielt samarbejde. 
 
Sagsbehandlerne i organisationer anerkender hinandens behov for et fyldestgørende op-
lysningsgrundlag for deres afgørelser og for nødvendigheden af at indhente oplysninger 
hos andre myndigheder, jf. ovenfor. Statsamtet vil ofte have behov for at indhente op-
lysninger fra socialcentrene. ”Vi er meget afhængige af oplysninger fra socialforvaltningen, 
for det er jo ofte dem, der kender familien.” På den anden side ønsker sagsbehandlerne i 
statsamtet dog ikke ’uopfordrede henvendelser fra socialforvaltningen i en sag.’ 
 
Erkendelsen af vanskeligheder med lange sagsbehandlingstider er også fælles for sagsbe-
handlerne i statsamtet og socialcentrene. Bl.a. krav om partshøring og 10-dages frister til 
at afgive svar, møder med parterne m. m. betyder at statsamtets sagsbehandling kan blive 
langvarig før, man når til at kunne træffe en afgørelse om samvær. Derfor har statsamtet 
mulighed for at træffe midlertidige afgørelser. Dette kan f. eks. ske for at skabe kontinui-
tet i et samvær med et mindre barn og sker i forbindelse med overvågning, hvor samvæ-
ret skal vurderes. Skønt statsamtet til fulde opfylder de fastsatte krav til sagsbehand-
lingstider i sin resultatkontrakt,43 kan der dog gå måneder og i nogle sager et år eller to, 
før der foreligger en afgørelse, som forældremyndighedsindehaveren og børnene kan 
betragte som endelig og kan indrette sig på. Dette skyldes især, at en samværsberettiget 
forælder, som ikke i første omgang har fået fastsat samvær, kan fortsætte med at indgive 
fornyede ansøgninger om det med korte mellemrum.44  
                                                 
43 Statsamternes Årsrapport 2004. 
44 Statsamtet har dog som nævnt i 2004 fået mulighed for at afvise at behandle en fornyet ansøgning om samvær, 

hvis ikke der foreligger væsentligt ændrede forhold siden den foregående ansøgning, jf. Fml. § 17 stk. 3. 
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Når statsamtet henvender sig til socialcentrene for at få oplysninger til brug for en sam-
værsafgørelse, oplever det meget generelt meget lange svartider. En - to måneder er ikke 
usædvanligt. Dette medvirker til at forlænge statsamtets sagsbehandlingstid. Socialcent-
rene erkender, at der kan gå nogen tid, før de får besvaret en skriftlig henvendelse fra 
statsamtet, og at en måned eller to ikke er udsædvanligt. Dels kan det ofte være vanske-
ligt at vurdere, hvilke oplysninger, statsamtet konkret har brug for, og dels er der ikke, 
som f. eks. ved henvendelser fra politiet, en intern svarfrist, som skal overholdes. Derfor 
får umiddelbart presserende sager ofte prioritet. Socialcentrene har forståelse for stats-
amtets ønske om at få oplysningerne hurtigt for at kunne træffe sin afgørelse. Dog af-
spejler professionsforskellene sig her tydeligt. For statsamtsjuristerne handler det om 
hurtigt at få truffet en (korrekt) afgørelse i en sag. Sagsbehandlerne i socialcentrene ople-
ver, at lange sagsforløb og midlertidige afgørelser i samværssager betyder, at der ikke 
kommer ro i familien og omkring et barn, og at moderen og barnet først føler sig trygge, 
når der - uanset udfaldet - foreligger en endelig afgørelse, de kan indrette sig på.  
 

Forforståelser i statsamtet og socialcentrene   
 
Mangelfuld viden om hinandens funktioner og arbejdsvilkår udgør sammen med profes-
sionelle forforståelser brændpunkterne i samarbejdet mellem de to organisationer. Det er 
de kritiske samarbejdsproblemer, hvor der er tilbagevendende problemer, selv om man 
ofte har prøvet at løse dem. (Seemann, 1996). Utilstrækkelig viden medvirker derfor til at 
understøtte ubevidste forforståelser frem for forståelse. 
 
Viden om og forståelse af problemer vil ofte være styrende for de spørgsmål, sagsbehandlere 
stiller - og ikke stiller - og vil have indflydelse på deres sagsbehandling uafhængig af sy-
stem. Manglende viden om hinandens respektive lovområder, organisation og interne 
procedurer nævnes af både statsamt og socialcentrene som brændpunkter i samarbejdet. 
Hvis statsamtet ikke ved, at socialcentrene er organiseret med hhv. familierådgivere, 
myndigheds- og beskæftigelsesrådgivere med forskellige kompetencer, men ser medar-
bejderne i socialcentrene som ”sagsbehandlere” eller myndighedspersoner, kan dette 
vanskeliggøre kommunikationen. Det bliver vanskeligt for statsamtet at forstå f. eks. 
familierådgiveres overvejelser om tavshedspligt om en familie, som hun har et meget 
nært kendskab til, når statsamtet mener at anmode en sagsbehandler i en myndighed om 
oplysninger, som statsamtet er berettiget til at få. Omvendt gælder at hvis socialcentrene 
ikke kender statsamtets opgaver, funktionsmåder og tilbud, kan de ikke rådgive og vejle-
de borgerne om de muligheder og tilbud, statsamtet har, f. eks. børnesagkyndig rådgiv-
ning, samtalegrupper for større børn og parrådgivning. 
 
Ud over viden og forståelse møder sagsbehandlere også med forforståelser baseret på deres 
menneske- og samfundssyn samt på deres forskellige kundskaber og erfaringer. (Gulda-
ger, 200?). Forforståelsen betyder, at den enkelte sagsbehandler både som individ og som 
professionel forholder sig til samvær i voldsramte familier ud fra samfundsmæssige tabu-
er og personligt modsatrettede holdninger. Sagsbehandleres forforståelse er forskellig og 
ofte ikke bevidst, hvilket kan have afgørende betydning, hvad enten deres arbejde er ju-
ridisk sagsbehandling eller social handling.  
 



Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte 43 

Både statsamtet og socialcentrene er afhængige af et fyldestgørende oplysningsgrundlag 
for at kunne træffe afgørelser og at kunne iværksætte foranstaltninger. Dog synes system-
relaterede og professionelle mis- og forforståelser at gribe forstyrrende ind frem for at 
bidrage til større forståelse. Statsamtet udtrykker stort behov for oplysninger fra social-
centrene om kendte familier til brug for deres samværsafgørelser, men har dog kun ind-
hentet oplysninger, relativt sent i sagsbehandlingen, i halvdelen af de 12 sager. 
 
Socialcentrene oplever på deres side, at statsamtet sjældent indhenter oplysninger. En 
sagsbehandler siger: ”Det er kun de tunge sager, vi taler om. Jeg har kun skrevet én udta-
lelse til statsamtet, og jeg har været rådgiver i 6 år. For nogle år siden blev vi spurgt ofte-
re, og det gør vi ikke mere. De har nok opgivet?!.” En anden sagsbehandler siger: ”Jeg er 
aldrig blevet bedt om en udtalelse. Kan det tænkes, at de tænker, at hvis vi får noget fra 
socialforvaltningen, så bliver det mere bøvlet at træffe en afgørelse? Jeg har været udsat 
for et i par sager, at moderen har fortalt, at de (statsamtet, NR) har indhentet oplysninger 
fra skole og institution, hvor jeg også tænker, hvorfor ikke mig? Jo mere man ved, jo 
mere bøvlet bliver det. Det kan være, de ikke har tid til det.” 
 
Socialcentrene har som nævnt ofte oplysninger om vold i familien, som kan være af be-
tydning for en sag i statsamtet. Alligevel ses socialcentre kun i to tilfælde at have givet 
sådanne oplysninger til statsamtet med moderens samtykke, og i et tilfælde at sikre at 
moderen selv giver statsamtet oplysningerne. Der hersker tilsyneladende forskellig opfat-
telse i centrene af, om statsamtet ønsker at modtage oplysninger uopfordret. Et social-
center undlader at videresende en lægeudtalelse fra en skadestueundersøgelse, som viser, 
at barnet kan have ”battered-child” symptomer til statsamtet, hvor der verserer en sam-
værssag. Det er centrets opfattelse, ”at det ikke er velset, at vi herfra forsøger at påvirke 
statsamtets beslutninger.” Et andet center retter derimod af egen drift henvendelse til 
statsamtet om at få fremskyndet sagsbehandlingen i en sag om ophævelse af fælles foræl-
dremyndighed. 
 
Statsamtets medarbejdere er i medfør af SL § 35 ligesom andre offentligt ansatte forplig-
tede til at underrette socialforvaltningen, når et barn har behov for særlig støtte.45  Ikke 
desto mindre har statsamtet ikke i én af de 12 sager om samvær i voldsramte familier (i 
perioden 2002 – 2005) følt sig foranlediget til at sende en underretning, til trods for, at 
der bl.a. fremkommer oplysninger om børns (mis)trivsel og udvikling i børnesagskyndige 
rådgivninger og samtaler. I et tilfælde ses det, at statsamtet har overvejet at underrette 
socialforvaltningen på grundlag af sin viden.46  
  
Normative og værdimæssige forståelser både hos sagsbehandlerne i statsamtet og i soci-
alcentrene kommer ubevidst eller bevidst i spil ved kontakten som samarbejdspartnere - 
eller som modpart. En sagsbehandler i et socialcenter kan f. eks. se statsamtet som en 
modpart, når det træffer en uforståelig eller uacceptabel afgørelse: ”Jeg har en sag, hvor 
der er tre børn, der ikke ønsker samværet, og på trods af det, skal de det hver anden 
weekend. De fortæller ting om faderen, som giver klare indikationer om vold i familien. 
Og alligevel skal de til far. Der har vi ikke noget at skulle have sagt.”   
                                                 
45 Dette påpeges nu direkte i den seneste vejledning om særlig støtte til børn og unge pkt. 40 
46 Statsamtet har i perioden sendt enkelte underretninger til andre kommuner inden for statsamtets område, og kan 

også have underrettet Århus Kommune. Efter projektets afslutning har statsamtet ændret sin praksis og har 
over en periode på to måneder fundet anledning til at underrette Århus Kommune i 2 sager under behandling i 
Statsamtet.  
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Både statsamtet som socialcentrene afslører stereotype forsforståelser - ikke urigtige - 
men klichéagtige billeder af hinandens arbejde og arbejdsbetingelser. I statsamtet gives 
udtryk for den opfattelse, at ”sagsbehandlerne optræder som moderens partsrepræsen-
tant, og det er, som om de allierer sig med moderen.” Ligeledes oplever statsamtet, at 
”sagsbehandlerne ofte er dårligt rustede i forhold til juraen, selv inden for deres eget 
område. De ringer ofte og spørger om ting, der absolut ikke er familieret, men ligger 
inden for deres eget område. Sagsbehandlerne søger rundt for at få oplysninger, men 
forventer at statsamtet kun henvender sig skriftligt for at få oplysninger.” 
 
På socialcentrene opleves statsamtsjuristerne som formalister. ”Når jeg får et brev fra 
statsamtet, virker det meget formelt, så jeg ikke kan gennemskue hvad de skal bruge det 
til. Derfor kan det være svært at gennemskue hvilke oplysninger, de skal bruge.” Samtidig 
gives der udtryk for, at ”statsamtet er et meget lukket system, hvor det er svært at kom-
me igennem.”  
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Opsamling 
 
Interviewene i statsamtet og med socialcentrene afslørede begrænset gensidig viden om 
hinandens rammer, organisation og arbejdsvilkår, hvilket sammen med egne systemfor-
ståelser og dermed forbundet selvtilstrækkelighed fremmer forforståelser og vanskeliggør 
kommunikationen. Kontakten mellem statsamtet og socialcentrene har også været be-
grænset, formel, skriftlig og upersonlig. Én sagsbehandler, som havde et personligt kend-
skab til medarbejdere i statsamtet, havde et tydeligt mere nuanceret billede af statsamtets 
virksomhed og vilkår end de øvrige. Set i sammenhæng med de arbejdsmæssige krav og 
forventninger, der skal opfyldes i hverdagen i begge organisationer, er det ikke mærkeligt, 
at forforståelser og misforståelser kan få plads - også på områder, hvor man som ud-
gangspunkt har fælles forståelser og erkendelser.  
 
Selvrefleksionen i de to organisationer viser imidlertid også en vis fælles erkendelse af de 
nævnte problemer, og i hvert tilfælde af nogle konkrete brændpunkter i samarbejdet, 
hvor ændringer kan medvirke til at skabe et lettere og mere effektivt (og tilfredsstillende) 
samarbejde gennem at udnytte sagsbehandlernes ressourcer og muligheder bedre. Ud 
over et bedre almindeligt kendskab til hinandens organisationer, arbejdsbetingelser - vil-
kår er der blevet peget på behov for at drøfte central lovgivning, udveksling af person-
følsomme oplysninger om familier og underretning til kommunen samt fælles vanskelig-
heder med lange sagsbehandlingstider. Endvidere blev der udtrykt stort ønske om dialog 
og yderligere samarbejde fra socialcentrenes side og et tilsvarende behov for samarbejde 
fra statsamtets side.  
   

Samarbejdstemaer og - modeller  
 
Pilotprojektet om samarbejde mellem Statsamtet Århus og Århus Kommunes socialcent-
re taget sigte på at fremme et børneperspektiv på samværssager i voldsramte familier, 
men har også afdækket systemorienterede forskelle og samarbejdsrelationer, som de to 
myndigheder have en fælles interesse i at drøfte. Diskussionstemaer for samarbejde ræk-
ker naturligvis videre end vold i familien og er ikke specifikke for Statsamtet Århus og 
Kommunens socialcentre. Systemorienterede og  
organisatoriske forskelle og barrierer er generelle for statsamter og kommunernes social-
forvaltninger, og det samme må antages at være tilfældet for nogle brændpunkter i sam-
arbejdet47. Statsamtet og kommunen har peget på 3 centrale brændpunkter: 
 

• Forskellige system- og professionsrelaterede synsvinkler  
 
• Begrænset eller mangelfuld viden 

 
• Samarbejdsrelationer 

                                                 
47 Betegnelsen brændpunkt er her brugt på tilbagevendende, kritiske punkter i samarbejdet, som Statsamtet Århus 

og Århus Kommunes socialcentre har identificeret, men som de endnu ikke har forsøgt at løse. 
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Nedenstående beskrivelse af diskussionstemaer, vidensdeling og punkter om samar-
bejdsmodeller bygger både generelle erfaringer med tværfaglig og tværsektorielt samar-
bejde om voldsramte familier48 og på specifikke erfaringer fra pilotprojektet. Da statsam-
ter og kommuner samarbejder i en række sager, peges der også på andre områder, som 
kan give anledning til dialog og vidensdeling.  

Forskellige system- og professionsrelaterede synsvinkler  
 
De forskellige systemsynsvinkler kan synliggøres og bearbejdes gennem dialog og kan 
bidrage til mere komplekse problemforståelser i organisationerne.     
 
I samarbejdet mellem statsamtet og socialcentrene tegner der sig en række diskussions-
temaer. Grænserne mellem diskussionstemaer og områder med behov for vidensdeling 
er ikke skarp. Endvidere er der både diskussionstemaer, som udspringer af forskellige 
synsvinkler og andre, som udspringer af systemforventninger.  

Viden og forståelse af vold i familien 
 

• Statsamtet og socialcentrene har forskellig definition, viden om og forståelse af 
vold i familien og opfattelse af følgerne for børnene. Et fælles vidensgrundlag 
kan derfor lette kommunikationen. Erfaringerne viser, at det er nyttigt at ny vi-
den om vold og voldens konsekvenser gives på tværs af faggrupper og organisa-
tioner, hvilket kan give anledning til at overveje at afholde fælles temadage.49   

 
• De to myndigheder har forskellige perspektiver på børnenes situation i voldsram-

te familier og af voldens betydning, og har dermed forskellige børneperspektiver. 
Dette har også konsekvenser for deres tilgang til at sikre barnets bedste. Der kan 
være tale om overordnede systemforskelle mellem det juridiske og det sociale sy-
stem, og der kan være tale om lokale forskelle. Uanset om det ene eller andet er 
tilfældet, kan det give anledning til, at de forskellige forståelser af børneperspek-
tivet i disse sager tydeliggøres i samarbejdet eller giver anledning til dialog om 
spørgsmålet og eventuelle ændringer i forståelsen. 

 
• Gennem dialog om de nævnte forskelle kan der vise sig fælles forståelser, behov 

og interesse i dialog med andre myndigheder, hvis indsats kan have betydning for 
samarbejdet, f. eks. politiet.  

 

                                                 
48 Højte Jensen, Mette og Behrens, Hanne: Projekt Vold i Familien. Et metodeudviklingsprojekt på tværs af orga-

nisationer, sektorer og professioner, 2005.  
49 Ibid. 
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Andre diskussionstemaer   
 

• I Socialministeriets vejledning om særlig støtte til børn og unge opfordres kom-
muner og statsamter at informere hinanden om, hvilke rådgivningstilbud, de har. 
Dette kan både give anledning til vidensdeling og dialog om hensigtsmæssig an-
vendelse af dem.   

 
• Kommunen skal være opmærksom på, at statsamtet kan beslutte, at en forælder 

ikke skal have adgang til at få orientering om barnet, hvis denne adgang bliver 
misbrugt, hvilket kan skabe behov for dialog og afklaring. 

 
• Fastsættelse af samvær under et barns anbringelse uden for hjemmet kan skabe 

uklarhed om kompetencen mellem statsamt og kommune og skabe behov for 
drøftelser og afklaring mellem dem. 

 
• Der kan være behov for at klargøre tilfælde, hvor der er behov for særlig støtte i 

forbindelse med samvær for en forælder uden del i forældremyndigheden, og det 
kan være relevant at koordinere indsatsen.  

 
• Hvis en kommune, på trods af statsamtets afgørelse om, at samvær er til barnets 

bedste, finder, at barnet på grund af samværet har behov for særlig støtte, kan 
kommunen træffe afgørelse om at tilbyde hjælpeforanstaltninger, jf. SL § 40. 
Statsamt og kommune bør i den sammenhæng overveje, om det kan være hen-
sigtsmæssigt at koordinere eventuelle støtteforanstaltninger for forældremyndig-
hedsindehaveren med fastsættelse af samvær med den anden forælder.  

 
• Kommune og statsamt skal samarbejde i forbindelse med udpegning af en foræl-

dremyndighedsindehaver for et barn, hvor forældremyndighedsindehaveren er 
død. jf. SL § 37. Det bør afdækkes, om området giver anledning til vanskelighe-
der i samarbejdet. 

Begrænset eller mangelfuld viden 
 

• Der er begrænset viden om henholdsvis det familieretlige område i socialcentrene 
og det socialretlige område i statsamtet samt om retsreglernes samspil. Gensidig 
orientering af hinanden om centrale punkter i lovgivningerne på samarbejdsom-
råderne vil derfor kunne være nyttig. Ligeledes kan kontaktpersonmøder benyttes 
til at opdatere hinanden om ny lovgivning og lovændringer inden for de respekti-
ve myndigheder, herunder sagsbehandlingsregler og nye vejledninger.   

 
• Servicelovens bestemmelse om offentligt ansattes underretningspligt og forvalt-

nings- og persondatalovens bestemmelser om udveksling af personlige oplysnin-
ger er afgørende for samarbejdet mellem statsamt og socialforvaltning. Det bør 
derfor sikres, at begge myndigheder har samme viden om og forståelse af disse 
regelsæt, deres anvendelse samt af procedurerne i sagsbehandlingen. 
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• Der er begrænset viden og forståelse af organisatoriske krav og forudsætninger til 
arbejdet og sagsbehandlingen i de to systemer, som kan bedres gennem dialog. 
En fælles gennemgang af organisationsdiagrammer og relevante interne retnings-
linier i organisationerne kan bidrage til at skab fælles viden og lette forståelsen.   

 
• Det kan lette samarbejdet, at statsamt og socialforvaltning udveksler relevante in-

terne instrukser om sagsbehandling og procedurer samt oversigter over organisa-
tionerne og kompetencefordeling. 

Samarbejdsrelationer 
 

• Forskellige forståelser af organisatoriske krav og forventninger til sagsbehandlin-
gen i de to systemer skaber barrierer for samarbejdet, som erfaringsmæssigt kan 
nedbrydes og nye samarbejdsflader kan opbygges gennem øget forståelse og ind-
sigt i hinandens daglige arbejde. Fælles temadage og udpegning af kontaktperso-
ner vil være nyttige i denne sammenhæng og vil kunne skabe grundlag for både 
vidensdeling og skabe en fælles ansvarsfølelse i forhold de fælles samarbejdsom-
råder. 

 
• Ligeledes kan stereotype forforståelser nedbrydes eller neutraliseres gennem selv-

refleksion åben dialog og personligt kendskab. I denne sammenhæng er et initia-
tiv fra Statsamtet Århus til at holde halvdagsmøder for rådgiverne på socialcent-
rene i Århus (og andre socialforvaltninger i kommunerne) væsentlig. Statsamtet 
får derved lejlighed til at redegøre for sit arbejde og sin organisation og åbner for 
dialog og spørgsmål fra rådgiverne. Der kan aftales konkrete løsninger på fælles 
problemer, og samtidig får begge parter ”sat ansigt på hinanden,” hvilket i sig 
selv letter kommunikationen. 

 
• Statsamtets skriftlige henvendelser til socialforvaltningen kan ofte være holdt i 

generelle, formelle vendinger, så socialcentrene finder det vanskeligt at identifice-
re, hvilke oplysninger statsamtet har brug for. En klarere specificering af hvilke 
oplysninger og præcisering af, hvad oplysningerne skal bruges til, kan lette social-
centrenes besvarelse af henvendelsen.  

  
• Behov for udveksling af personoplysninger er fælles for statsamt og socialfor-

valtning. Gennem den etablerede kontaktpersonordning bliver der skabt mulig-
hed for, at begge kan rette henvendelse til kontaktpersonerne - i statsamtet en er-
faren sagsbehandler og i socialcentrene afdelingslederne, som skriftlige henven-
delser også kan adresseres til.  

 
• Lange sagsbehandlingstider er også et fælles problem. Ved organiseringen af kon-

taktpersonordningen kan postgangen lettes ved, at statsamtets henvendelser 
adresseres til en bestemt person, som i øvrigt er den overordnet ansvarlige for 
besvarelsen. En nedbringelse af sagsbehandlingstiderne kan i øvrigt ske ved at 
fastsætte interne svarfrister (f. eks. 14 dage), som man i socialcentrene har ved 
henvendelser fra politiet. En forkortet sagsbehandlingstid i socialforvaltningen 
må også forventes at medvirke til hurtigere afgørelser fra statsamtet. 
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Modeller for samarbejde   
 
Der er fra statsamternes side rettet henvendelse til kommunerne inden for hvert statsamt 
med henblik på at få udpeget en kontaktperson i socialforvaltningen med henblik på at 
styrke samarbejdet og kommunikationen mellem de to myndigheder. Der er således alle-
rede skabt en struktur for det fremtidige samarbejde mellem myndighederne, og der er 
derfor ikke grund til at pege på alternative samarbejdsmodeller. På grundlag af erfarin-
gerne fra projekt Vold i Familien50 og pilotprojektet kan der dog peges på en række 
overvejelser om rammerne for og udmøntningen af samarbejdet for at sikre, at det 
kommer til at opfylde begge myndigheders behov og at bidrage til den gensidige forståel-
se og kommunikation. 

Kontaktpersoner 
 
Kontaktpersoner må forventes udpeget blandt erfarne sagsbehandlere eller ledere, som 
har viden og kompetence til at videregive oplysninger og udtale sig på myndighedens 
vegne. I både statsamtet og socialforvaltningen kan der være behov for også at udpege 
en stedfortræder, så kommunikationen kan sikres uanset ferie, sygdom og lignende, og så 
den interne viden sikres. 
 
 Det kan overvejes, om andre faggrupper ad hoc skal inddrages i samarbejdet, f. eks. en 
børnesagkyndig fra statsamtet. Der bør under alle omstændigheder overvejes, om kon-
takten med fordel kan ske gennem allerede eksisterende samarbejdsfora, som lokale net-
værk eller tværfaglige grupper, således at andre relevante faggrupper også inddrages. 

Rammer for samarbejdet 
 
Erfaringerne viser, at det er en fordel at fastlægge rammerne om samarbejdet, før man 
begynder at drøfte faglige eller sagsbehandlingsmæssige temaer af fælles interesse.  
 
Der kan derfor være behov for at bruge det første møde mellem kontaktpersonerne til at 
fastlægge kommissorium og succeskriterier for samarbejdet med udgangspunkt i de fælles be-
hov for og ønske om at styrke samarbejdet. Såvel kommissorium som succeskriterier bør 
nedskrives og formidles i organisationernes bagland som bidrag til samarbejdet. Videns-
deling og fælles ansvar er forbundet i tværsektorielt samarbejde, og dette skal give me-
ning for alle involverede. Derfor kan ansvarsfordeling og ressourceallokering til samar-
bejdet indskrives i kommissoriet efter en fælles drøftelse. 
 
Samarbejdsflader skal identificeres og beskrives, og der skal foretages en prioritering af hvilke 
områder, der skal drøftes. Det vil her være naturligt at tage udgangspunkt i barrierer, som 
begge myndigheder er opmærksomme på og genkender. 
 
Erfaringerne viser, at der bør fastlægges mødehyppighed og datoer for en periode. Tre årlige 
møder mellem kontaktpersoner er formentlig tilstrækkeligt til at sikre en personlig kon-
                                                 
50 Se s. 40 
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takt. Et af møderne kan være en fælles temadag for en større gruppe af medarbejdere i de 
to myndigheder om et aktuelt samarbejdstema, lovgivning, etc. Ansvar for mødeorgani-
sering, indkaldelse og dagsorden kan gå på skift mellem de to myndigheder, så det sikres, 
at begge får drøftet temaer af særlig interesse for dem.  
 
Referater af kontaktpersonmøder og temadage bør formidles til relevante medarbejdere i 
begge organisationer og bør indeholde såvel beskrivelse af temaer til dialog som fælles 
beslutninger om handling og ansvar for at gennemføre beslutningerne. 
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Bilag 1 

Retsgrundlaget for samarbejde mellem statsamt og kommu-
ne i sager om samvær i voldsramte familier 
 
Statsamtets kompetence i samværssager 
 
Gældende lovgivning om samvær 
 
Lovgrundlaget for samvær og statsamtets behandling af samværssager er lov nr. 387 af 
14. juni 1995 om forældremyndighed og samvær (Forældremyndighedsloven, Fml.), som 
senest ændret ved lov nr. 446 af 9. juni 2004 om ændring af lov om ægteskabs indgåelse 
og opløsning og forskellige andre loven (Regelforenkling på det familieretlige område m. 
v.) lov nr. 525 af 24. juni 2005 om udmøntning af kommunalreformen på det familieret-
lige område, og lov nr. 542 af 24. juni 2005 om regional statsforvaltning.. Til loven knyt-
ter sig bkg. nr. 874 af 24. oktober 2002 om forældremyndighed og samvær mv. med ud-
dybende regler om bl.a. børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling som ændret ved 
bkg. 929 af 14. september 2004.  
 
Kun lovgivning, bekendtgørelser og de punkter i vejledninger, som vurderes at være af 
umiddelbar retlig eller faktisk betydning for barnet gennemgås, da børneperspektivet er 
bærende i projektet. Om den familieretlige og forvaltningsretlige lovgivning og regler 
relateret til forældrenes partstvist i vejledningen om behandling af samværssager henvises 
til disse kilder.    
 
Det bærende princip om barnets ret til forbindelse med begge forældre søges sikret ved, 
at den, der ikke har barnet boende, har ret til samvær, jf. Forældremyndighedslovens § 16 
(Fml.). Den af forældrene, der ikke har barnet boende, kan ansøge statsamtet om at træf-
fe afgørelse om omfanget og udøvelsen af samværet, og statsamtet kan fastsætte de nødvendige 
bestemmelser i forbindelse hermed, jf. Fml. § 17. Afgørelsen træffes efter, hvad der er bedst 
for barnet. Efter Fml. § 17 stk. 1 har statsamtet hjemmel til at fastsætte vilkår for udøvel-
sen af samvær, herunder vilkår om overvåget samvær. Overvågning kan anvendes, når der 
efter en konkret vurdering ikke er andre muligheder for at fastsætte samvær, eller hvor 
overvåget samvær vil være et alternativ til ophævelse eller suspension af samværet. Over-
våget samvær anvendes typisk i situationer, hvor der er behov for at sikre mod, ”at bar-
net lider psykisk eller fysisk overlast under samværet, f.eks. hvis den samværsberettigede 
har misbrugsproblemer, hvis der er begrundet frygt for, at vedkommende vil bortføre 
barnet, eller hvis der er begrundet mistanke om, at vedkommende har begået vold eller 
andre grænseoverskridende handlinger over for barnet.” (vejledningen, punkt 8).  
 

Af hensyn til barnet bør overvågningen i videst muligt omfang varetages af personer og 
under forhold, som barnet kender og er tryg ved. Kan dette ikke lade sig gøre, skal stats-
amtet sørge for, at der er egnede personer til rådighed til at forestå overvågningen. Den-
ne må ikke udstrækkes længere end højst nødvendigt, og statsamtet skal tilstræbe, at kon-
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tinuiteten i samværet bevares, og at der ikke opstår en længere periode uden samvær, når 
overvågningsperioden udløber. Statsamtet kan til brug for sagens behandling indhente 
udtalelse fra den person/institution der forestår overvågningen. 

 

Statsamtet kan ændre en aftale eller afgørelse om samvær, hvis ændringen er bedst for barnet, 
navnlig på grund af væsentligt forandrede forhold. iflg. Fml. § 17 stk. 2 . Det skærpede kriteri-
um for ændring af samvær blev indført i 2004. Det betyder, at statsamtet normalt kun 
skal tage stilling til spørgsmål, der har betydning for de overordnede rammer omkring 
samværet. Formålet med ændringen er bl.a. at skabe ro om samværet og gøre det klart 
for forældrene, at de har et fælles ansvar for, at samværet bliver gennemført på hen-
sigtsmæssig måde for barnet. I vejledningen fremhæves,51 at det skærpede ændringskrite-
rium gælder, uanset om det er bopælsforælderen eller samværsforælderen, der søger om 
at få samværet ændret. Dette kan medvirke til at mindske forældrenes interesse i hyppige 
ansøgninger til statsamtet om at få ændret samværet. Herved dæmmes der op for ”evigt 
verserende sager,” som i nogle tilfælde skaber lange perioder med uro. Endvidere undgås 
den forværring af samarbejdsklimaet mellem forældrene og belastning for barnet, som 
ligger i, at statsamtet hyppigt behandler spørgsmål om samværet. Efter såvel Fml. § 17 
stk. 1 som stk. 2 træffer statsamtet afgørelse efter, hvad der er bedst for barnet. 
 
Under en sag om samvær kan statsamtet efter anmodning træffe afgørelse om midlertidigt 
samvær. Dette giver mulighed for at imødegå de problemer, som kan opstå, når sagsbe-
handlingen trækker ud, f. eks. på grund af bestemmelserne om partshøring, gennemførel-
sen af rådgivning og nærmere undersøgelser af sagen. Ved at fastsætte midlertidigt sam-
vær kan det sikres, at barnets forbindelse til den forælder, det ikke bor hos, etableres eller 
bevares under sagens behandling, hvorfor en afgørelse må træffes hurtigt, uden at de 
almindelige processuelle regler er fulgt. 
   
Afgørelsen om fastsættelse af midlertidigt samvær træffes under hensyn til, hvad der er 
bedst for barnet under sagen, jf. Fml. § 26. Efter Fml. § 27 kan en midlertidig afgørelse 
om samvær ændres, hvis det er bedst for barnet, og statsamtet kan også træffe afgørelse 
om vilkår for udøvelsen af det midlertidige samvær. Er der f. eks. tvivl om, hvad der i 
den konkrete sag er bedst for barnet, kan der fastsættes overvåget samvær i en periode, 
indtil det er undersøgt, om der er noget til hinder for samvær uden overvågning. 
 
Efter Fml. § 26 jf. § 27 er der også adgang til midlertidigt at begrænse eller suspendere et eksi-
sterende samvær, hvis det skønnes, at barnets velfærd er truet. Afgørelser om afslag på eller 
ophævelse af samvær skal være påkrævet af hensyn til barnet, jf. Fml. § 26, jf. § 27 og § 
17 stk. 3. 
  
Iflg. Fml. § 28 stk. 1 skal statsamtet ved uenighed om samvær tilbyde forældre og børn 
børnesagkyndig rådgivning. Dette gælder også, hvor statsamtet nægter at ændre en sam-
værsaftale eller -afgørelse efter det skærpede ændringskriterium. Formålet er at hjælpe 
parterne til at løse konflikten under hensyn til, hvad der er bedst for barnet. Statsamtet 
kan dog jf. Fml. § 28 stk. 3, undlade at tilbyde rådgivning, hvis det i enkelte tilfælde fin-
des unødvendigt eller uhensigtsmæssigt. 

                                                 
51 Vejledning af 27. september 2004 om behandling af samværssager (Det skærpede ændringskriterium i samværs-

sager) 
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Statsamtet kan også afslå at fastsætte eller ophæve samvær, hvis det er påkrævet af hensyn til 
barnet, jf. § 17 stk. 3. Det beror på en konkret vurdering af samtlige momenter i sagen 
om afslag på eller ophævelse af samvær i det enkelte tilfælde er påkrævet af hensyn til 
barnet, f. eks. hvis samværet pga forældrenes indbyrdes forhold vil blive meget konflikt-
fyldt. Dette vil ofte være tilfældet i voldsramte familier. I et meget begrænset antal sam-
værssager kan der i stedet for afslag etableres fuld overvågning af samværet. Der tænkes 
her navnlig i situationer med mistanke om overgreb (mod barnet selv). 
 
Lovgivning gældende fra 2007 
 
I forbindelse med udmøntning af kommunalreformen på det familieretlige område ænd-
res lov om  forældremyndighed og samvær (og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning)  
pr. 1. januar 2007.52  
Ændringerne betyder, at alle opgaver og sager om separation, skilsmisse og forældre-
myndighed og samvær (og om størrelse af ægtefælle- og børnebidrag) samles og starter 
hos de nye statsforvaltninger. Disse sager kan kun indbringes for retten, hvis der ikke 
under statsforvaltningens vejledning og rådgivning kan opnås enighed mellem parterne.  
 
I forarbejderne til lovændringerne er målsætningerne med reformen at parterne i videst 
muligt omfang gennem øget rådgivning, mægling og bistand fra sagsbehandlere og de 
børnesagkyndige i statsforvaltningen får en samlet løsning på de mange problemer, der 
opstår i familien ved en samlivsophævelse eller senere.53 De pointeres endvidere, at 
”Statsforvaltningen (skal) i særlig grad være opmærksom på at behandle spørgsmålene 
om forældremyndighed og samvær samlet.” 
 
Reformen sigter især på den store ”midtergruppe” af forældre, som har behov for bi-
stand i form af rådgivning, konfliktmægling eller mediation for at nå til enighed om bør-
nenes fremtid. En gruppe af forældre antages også fremover at anlægge retssag og at 
fortsætte ad denne vej.   
 
Anmodninger om afgørelser om forældremyndighed (herunder samvær) skal fremover 
altid indgives til statsforvaltningen, som indkalder parterne til møde, hvis de ikke på for-
hånd er enige om de spørgsmål, der skal afklares. I bemærkningerne til lovforslaget un-
derstreges, at forligsbestræbelser under forældremyndighedstvister har til formål at finde 
frem til en løsning, som er ”til børnenes bedste” (s. 20). Derfor skal statsforvaltningen på 
så tidligt tidspunkt som muligt under sagen inddrage børnene gennem høringssamtaler 
eller gennem tilbud om børnesagkyndig rådgivning. Herved sikres, at børnenes holdnin-
ger og synspunkter indgår i grundlaget for sagens løsning. Der kan også blive tale om at 
indhente en børnesagkyndig erklæring med henblik på at opnå en aftale mellem foræl-
drene.  

                                                 
 
52 Fra 1.januar 2007 nedlægges statsamterne og erstattes af 5 regionale statsforvaltninger. Der sker både materiel-

retlige og sagsbehandlingsmæssige ændringer i forhold til forældremyndighed og samvær, jf. lov nr. 525 af 
24. juni 2005 om udmøntning af kommunalreformen på det familieretlige område. 

 
53 L 28Forslag til lov om ændring af lov om forældremyndighed og samvær --. Bemærkninger til lovforslaget p. 

3.1.3 
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Statsforvaltningernes pligt til at oplyse samværssager ændres ikke i forhold til i dag. Selv 
om sagen ikke umiddelbart kan afsluttes ved en aftale skal statsforvaltningen dog kunne 
oplyse sagerne yderligere gennem en børnesagkyndig undersøgelse, hvis parterne er ind-
forstået med det. Børnesagkyndige undersøgelser skal derfor fremover som udgangs-
punkt gennemføres i statsforvaltningen. De vil kunne omfatte både forældreevne og 
samvær. Resultaterne af de børnesagkyndige undersøgelser forventes, da de indeholder 
en anbefaling og ofte en samtale med barnet, at kunne bidrage til at forældrene indgår en 
aftale. 
 
Når forældrene ikke til enighed, kan statsforvaltningen fremover afslutte sagen og ind-
bringe den for retten. Hvis forældre har modtaget vejledning i statsforvaltningen, og de 
(eller en af dem) ikke ønsker børnesagkyndig rådgivning eller konfliktmægling eller ikke 
har opnået enighed under sådanne møder, kan hver af forældrene kræve, at forældre-
myndighedssagen afsluttes i statsforvaltningen. 
Denne skal herefter indbringe sagen for retten med de indhentede oplysninger, herunder 
evt. børnesagkyndig erklæring og notater fra samtaler med børn. Som noget nyt skabes 
der med lovændringerne mulighed for fremover at få en samtidig og samlet løsning eller 
afgørelse af forældremyndigheds- og samværsspørgsmålet, ikke blot i statsforvaltningen 
men også i retten. Det vurderes at være af stor betydning for både børn og forældre, at 
der kan findes en løsning for at nedbringe den samlede tid, hvor sagen er under behand-
ling hos myndighederne. Desuden vurderes mulighederne for en forligsmæssig løsning 
om forældremyndigheden at blive forbedrede, hvis der samtidig kan ske en afklaring af 
kontakten med barnet. Endelig forudses det, at dobbeltbehandling og dobbelte erklærin-
ger i mange tilfælde kan undgås. Derfor foreslås det som nævnt, at domstolene også får 
kompetence til at træffe afgørelse (herunder midlertidig afgørelse) om samvær, når dom-
stolene første gang skal tage stilling til en forældremyndighedstvist. En dom om forældre-
myndighed, som tager stilling til samværet kan imidlertid senere ændres administrativt 
med hensyn til samværet.  
 
Det forventes, at der som følge af reformen må udarbejdes omfattende nye administrati-
ve forskrifter, herunder muligvis, men ikke nødvendigvis en ny vejledning om sagsbe-
handling af samværssager. 
 
 

Sagsbehandling af samværssager 
 
Civilretsdirektoratet og senere Familiestyrelsen har udsendt flere vejledninger af betyd-
ning for statsamternes behandling af samværssager.54  Civilretsdirektoratets meget udfør-
lige ”Vejledning om behandling af samværssager” fra 199955 er et hjælperedskab til sags-
behandlere og børnesagkyndige i statsamterne til at håndtere praktiske og forvaltnings-

                                                 
54 I vejledning nr. 214 af 20. december 1995 redegøres for de lovgivningsmæssige ændringer i lov om forældre-

myndighed i 1995 og deres betydning for statsamternes fremtidige afgørelser om fastsættelse, ændring og op-
hævelse af samvær samt om fastsættelse af midlertidigt samvær og overvåget samvær 

55 Vejledning nr. 11049 af  1999 om behandling af samværssager, november 1999. (58 sider). 
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retlige problemer, som kan opstå ved behandling af samværssager samt mulige løsnings-
modeller til at håndtere disse.56  
 
Det primære formål med statsamtets sagsbehandling er iflg. vejledningen, at forældrene 
fastholdes i et fælles ansvar for børnene og at få dem til at forstå, at de har et sådant an-
svar, og at dette indebærer, at de bør kunne blive enige om samværet og omfanget af det.  
 
Nedenfor gennemgås de punkter i samværsvejledningen, som har særlig betydning for 
sagsbehandlingen og afgørelser i samværssager ud fra et børneperspektiv. Dvs. punkter i 
sagsbehandlingen som direkte eller indirekte modarbejder eller tilgodeser barnets per-
spektiv i sagen, som beskrevet ovenfor. 
 

Generelle sagsbehandlingsbestemmelser 
 
Efter det forvaltningsretlige undersøgelsesprincip skal statsamtet tilvejebringe et fyldest-
gørende faktisk og retligt grundlag for afgørelsen i samværssager. Hvornår der foreligger 
et forsvarligt oplysningsgrundlag beror på en skønsmæssig vurdering. Det er den enkelte 
sagsbehandler og den eventuelle børnesagkyndige, der foretager en vurdering af, hvilke 
sagsbehandlingsskridt, der i den konkrete sag er nødvendige og hensigtsmæssige for at nå 
dette mål, og hvornår sagen må anses for tilstrækkeligt oplyst. Samværsområdet er næ-
sten udelukkende reguleret af de almindelige forvaltningsretlige principper, herunder 
visse krav til sagsbehandlingen, som ikke kan fraviges. 
 
En samværssag er en partstvist mellem forældrene, hvor hver af parterne ofte vil komme 
med synspunkter og oplysninger, som taler til deres fordel. Derfor har statsamtet pligt til 
at partshøre en forælder, hvis det får oplysninger fra den anden forælder om faktiske 
omstændigheder, som er af væsentlig betydning for sagens afgørelse og til ugunst for 
førstnævnte. Statsamtet må således ikke træffe afgørelse, før det har gjort parten bekendt 
med oplysningerne og givet denne lejlighed til at udtale sig om dem, jf. forvaltningslo-
vens (Fvl.) § 19. Undtagelserne fra pligten til at partshøre vil ofte have begrænset betyd-
ning i samværssager. Høringsfristen fastsættes til 10 dage. Partshøringsreglerne gælder 
under hele sagens behandling og indvirker derfor på, hvor hurtigt statsamtet kan nå frem 
til et afgørelsesgrundlag. 
 
De forvaltningsretlige sagsbehandlingsregler, som gælder for statsamterne har direkte 
betydning fra et børneperspektiv. Vejledningen henleder opmærksomheden på Offent-
lighedslovens (Offl). § 6 om notatpligt i forbindelse med møder med forældre og tele-
fonsamtaler mm, og Fvl. § 7 om myndighedens vejledningspligt. Retten til at lade sig 
repræsentere eller bistå af andre, jf. Fvl. § 8 gælder også i forhold til børn. Et barn vil 
normalt være repræsenteret af forældremyndighedens indehaver og vil derfor ikke kunne 
lade sig repræsentere af andre. Derimod vil barnet i nogle tilfælde lade sig bistå af andre 
og medbringe en bisidder, f. eks. i forbindelse med en børnesagkyndig samtale.  
 

                                                 
56 Vejledningen er ændret ved Familiestyrelsens vejledning nr. 9671 af 27. september 2004 om be-
handling af samværssager af indførelsen af et skærpet ændringskriterium i samværssager i 2004.  
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Praktiske fremgangsmåder 
 
Når statsamtet modtager en ansøgning om fastsættelse, ændring eller ophævelse af sam-
vær, har statsamtet flere muligheder, som ikke er begrænset til starten af en sag, men 
også kan anvendes senere i sagsbehandlingen:  

 
• Statsamtet kan indkalde forældrene til et møde i statsamtet med sagsbehandleren 

eller foretage en skriftlig høring af den anden forælder.  
 

• Statsamtet kan desuden tilbyde forældrene og/eller barnet børnesagkyndig råd-
givning eller tilbyde forældrene konfliktmægling.  

 
• Endelig kan det være nødvendigt at indhente flere oplysninger fra ansøgeren eller 

at iværksætte yderligere undersøgelser, f. eks. indhente en børnesagkyndig erklæ-
ring eller gennemføre en samtale med børnene.  

 

Generelt om møder 
 
Behandlingen af samværssager i statsamtet omfatter i praksis en del mødevirksomhed, 
som følger af vejledningen om behandling af samværssager. I sager om førstegangsfast-
sættelse af samvær kan det være hensigtsmæssigt, at forældrene på et tidligt tidspunkt 
bliver indkaldt til et møde med sagsbehandleren i statsamtet for at afklare mulighederne 
for at skabe enighed mellem dem. Statsamtet kan indkalde forældrene til møde på ethvert 
tidspunkt af sagsbehandlingen, hvis det skønnes hensigtsmæssigt eller nødvendigt, og 
forældrene kan henvende sig på eget initiativ. 
  
Forældre kan tilbydes konfliktmægling af en sagsbehandler og en børnesagkyndig med 
det formål at sætte dem i stand til bedre at kunne indgå aftaler om barnet, jf. Bkg. om 
forældremyndighed § 10. Konfliktmæglingen har også til formål at give forældrene red-
skaber, som kan dæmpe konfliktniveauet mellem dem. Konfliktmægling skal ikke tilby-
des i sager om midlertidigt samvær, og statsamtet kan undlade at tilbyde konfliktmægling, 
hvis det i konkrete tilfælde findes unødvendigt eller uhensigtsmæssigt, jf. bekg. § 11. 
 

Børnesagkyndig rådgivning  
 
Ved uenighed om samvær skal statsamtet tilbyde forældre og børn børnesagkyndig råd-
givning  
mm. hvis der er tale om midlertidig forældremyndighed eller samvær, jf. Fml. § 28 stk. 1. 
Formålet med børnesagkyndig rådgivning er at hjælpe forældrene til at løse konflikter 
under hensyn til det, der er bedst for barnet. Rådgivningen omfatter også barnet, og kon-
flikten kan derfor løses i samarbejde med barnet også. Statsamtet skal i den sammen-
hæng være opmærksom på muligheden for længerevarende eller kontinuerlig rådgivning i 
henhold til sociallovgivningen, hvis der kan være behov for dette. 
 
Tilbud om rådgivning skal gennemføres, blot en af forældrene eller barnet ønsker at del-
tage. Der er ingen aldersgrænse for, hvornår børn skal have tilbud om rådgivning. Der er 
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således ikke noget aldersmæssigt - men nok et modenhedsmæssigt - kriterium for, hvor-
når børn skal indkaldes til rådgivning. Statsamtet kan også i andre tilfælde tilbyde foræl-
dre og børn børnesagkyndig rådgivning, hvis der skønnes at være et særligt behov for 
det, også, selv om der ikke er uenighed om samværet jf. Fml. § 28 stk. 2. Det kan f. eks. 
være tilfældet, hvis der er et særligt behov for at følge barnets reaktion på et iværksat eller 
ophævet samvær. Samværssagen stilles i bero, så længe rådgivningen varer. Dog kan der 
træffes en midlertidig afgørelse om samvær, jf. Fml § 26 hvis dette findes hensigtsmæs-
sigt. 
 
Statsamtet kan imidlertid også undlade at tilbyde rådgivning, hvis det (i enkelte tilfælde) 
findes uhensigtsmæssigt, jf. Fml § 28 stk. 3. Som eksempel på situationer, hvor rådgiv-
ning måske kan være skadelig nævnes bl.a. tilfælde, hvor den ene eller begge af forældre-
ne har et stof- eller alkoholmisbrug, eller at der har været vold i familien, eller hvor kon-
fliktniveauet mellem forældrene er så højt, at rådgivning ikke skønnes at være et middel 
til løsning af konflikten. Beslutning om at undlade at fremsætte tilbud om rådgivning 
træffes efter en konkret vurdering. 
 

Rådgivning til børn 
 
Normalt vil tilbud om rådgivning til børn blive givet gennem forældrene, men det kan 
dog gives direkte til et barn, der har den fornødne alder og modenhed til at forstå tilbud-
det, og intet i øvrigt taler imod det. Der er iflg. vejledningen ingen aldersgrænse for, 
hvornår børn skal have tilbud om § 28-rådgivning, da selv relativt små børn kan have 
behov for rådgivning. Hvor små børn, der kan inddrages afhænger dog af en konkret 
vurdering, herunder af forældrenes og barnet holdning til rådgivning og sagens konflikt-
niveau. 
 
Formålet med at tilbyde børn rådgivning er, at barnet får mulighed for at tale med en 
børnesagkyndig, om de problemer i familien, som berører barnet. Det påpeges, at ind-
dragelse af rådgivning ikke må få den virkning, at barnet får følelsen af at blive pålagt 
ansvaret for familiens situation. Statsamtet kan tillade, at barnet medbringer en bisidder 
til rådgivningen, men det understreges dog, at der i tilfælde af uenighed om hensigtsmæs-
sigheden heraf lægges vægt på, at rådgivningen er et tilbud til forældre og børn. 
 
Det er iflg. vejledningen afgørende, at rådgiveren gør sig klart, om barnet deltager i en § 
28-rådgivning, eller om der afholdes en samtale med barnet efter Fml § 29. I rådgivnin-
gen efter Fml. § 28 er der ”vandtætte” skodder mellem rådgivningen og den øvrige sags-
behandling, hvorimod en § 29 samtale afholdes som led i statsamtets almindelige sagsbe-
handling til brug for afgørelsen af sagen. Gives rådgivning til barnet efter Fml. § 28 er 
der heller ikke notatpligt. Rådgiveren må ikke uden samtykke videregive oplysninger til 
statsamtet, som forældrene eller barnet har givet under rådgivningen, jf. Fmbekg. § 15 
stk. 1, ligesom statsamtet ikke må indhente sådanne oplysninger, mm. forældrene eller 
barnet giver tilladelse til det. Om disse oplysninger, der oftest er rent personlige må vide-
regives til andre myndigheder afhænger af de almindelige regler i Forvaltningslovens §§ 
28 og 31.     
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Samtale med børn efter Fml. § 29 
 
Når et barn er fyldt 12 år, skal der finde en samtale sted med barnet, før der træffes afgø-
relse i en sag om samvær, jf. Fml. § 29. Samtalen kan dog undlades, hvis det må antages 
at være til skade for barnet eller uden nogen betydning for sagen. En § 29 samtale finder 
således sted med henblik på sagens afgørelse, jf. ovenfor. Ifølge forarbejderne til Fml. § 
29 er 12 års grænsen ikke absolut, og i praksis finder der samtaler sted med børn ned til 
”0. klasse”, d.v.s ned til 6 års alderen, afhængig af barnets modenhed. Samtalen tager 
sigte på, at høre og inddrage barnets synspunkter om samværsspørgsmålet. Ved vurde-
ringen af, at, om barnet skal indkaldes til en sådan samtale, lægges der derfor afgørende 
vægt på, om barnet må antages at være tilstrækkeligt modent til at forstå sagens karakter, 
at være i stand til at danne og udtrykke sine egne synspunkter samt, om det kan overskue 
konsekvenserne af helt eller delvis at fastholde eller fravælge kontakt med den ene af 
forældrene. I vurderingen indgår også forældrenes konfliktniveau, herunder vold i famili-
en, og om barnet er inddraget i konflikten. Derfor kan det iflg. vejledningen være hen-
sigtsmæssigt at tale med forældrene, før der tages stilling til, om barnet skal indkaldes.  
 
Hvis omstændighederne taler for det, skal barnet således have medindflydelse på sine 
egne forhold, uden dog at blive bragt i en situation, det ikke kan overskue eller blive 
bragt i en loyalitetskonflikt i forhold til forældrene. Finder statsamtet efter en konkret 
vurdering, at et barn skal høres, skal barnets mening i videst mulig omfang tillægges vægt. Dette 
gælder, uanset om barnet ønsker eller ikke ønsker samvær.  
 
Ved indgribende afgørelser, som f. eks. en afgørelse om suspension af samvær, påpeges, 
at det er mest hensigtsmæssigt, at samtalen foretages af eller med bistand af en børnesag-
kyndig. Det bør  sikres, at barnet kender de forskellige muligheder for samvær, eller hvis 
barnet ønsker samvær ophævet, at det vurderes, om barnet vil medvirke til, at samværet 
begrænses i stedet. Det påpeges, at selv om den, der har haft samtalen med barnet finder, 
at barnets tilkendegivelser ikke er dets egne, kan der være helt konkrete situationer, hvor 
fastsættelse eller gennemtvingelse af samvær, vil stride mod, hvad der er bedst for barnet. 
 
Statsamtet kan udlade at holde en samtale med et barn, hvis det har nær tilknytning til 
andre myndigheder, f. eks. fordi barnet er anbragt uden for hjemmet eller er i behand-
ling. I sådanne tilfælde har statsamtet mulighed for at bede f. eks. socialforvaltningen om 
at gennemføre samtalen med barnet og afgive en erklæring, vurdering m.v. om barnets 
mening og modenhed.  
 
Selv om barnets mening i høj grad tillægges vægt ved afgørelsen, bør barnet ikke indkal-
des til samtale, hvis det vil være til skade for barnet eller uden betydning for sagen. I 
samværssager kommer forældrene ofte med samme eller nye ansøgninger om fastsættelse 
med korte mellemrum. Det kan derfor være på sin plads ikke at indkalde barnet hver 
gang, statsamtet modtager en ny ansøgning. Statsamtets beslutning om, hvor ofte barnet 
bør indkaldes til en samtale beror på en konkret vurdering, særligt af hvilke forhold bar-
net skal tage stilling til.     
 
Modsætter den, der har barnet boende sig, at barnet sal til samtale, skal statsamtet over-
veje at tillægge dette processuel skadevirkning.  
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Notatpligt 
 
Den, der afholder en § 29 samtale med et barn har pligt til at udarbejde et notat om sam-
talen, jf. Offl. § 6. Barnet skal oplyses om, at der gøres notat om samtalen, og at oplys-
ningerne vil indgå i grundlaget for afgørelsen, samt at forældrene (normalt) kan få akt-
indsigt i oplysningerne og begrænsningerne i denne adgang. Barnet skal gøres klart, at en 
konklusion normalt ikke kan undtages fra aktindsigt. Modsætter barnet sig, at oplysnin-
ger fra samtalen bliver videregivet til forældrene, kan det være tegn på, at barnet har pro-
blemer, som det har behov for at tale om. Der kan da tilbydes barnet rådgivning efter 
Fml. § 28. Forældrenes ret til aktindsigt kan dog begrænses, jf. Fvl. § 15, hvis deres inte-
resse findes at burde vige for afgørende hensyn til barnet.  
 
 
Iflg. vejledningen bør notatet fra samtalen som udgangspunkt indeholde følgende oplys-
ninger: 
 

• Barnets stillingtagen til, at oplysningerne helt eller delvist videregives til forældre-
ne eller andre. 

• Tid og sted for samtalen, varighed, og hvem der har afholdt samtalen samt om 
evt. en bisidder. 

• Barnets syn på samvær. Hvis barnet har forslag til tilrettelæggelsen af samvær, 
børn disse også noteres. 

• Helhedsindtrykket af samtalen, herunder kontakt og barnets reaktion på samta-
len. 

 
Det påpeges, at notatet, under hensyn til den betydning barnets mening tillægges, bør 
være så fyldigt som muligt.  
 

Grænseoverskridende handlinger 
 
Vejledningen om behandling af samværssager påpeger indledningsvis alle myndigheders 
pligt til at sikre, at børn ikke udsættes for seksuelle overgreb, vold eller andre grænse-
overskridende handlinger. Kun situationer, hvor barnet er udsat for overgreb af en sam-
værsberettiget omtales i vejledningen, ikke situationer, hvor barnet har været udsat for 
vold, eller hvor det overværer/-hører eller har overværet/-hørt vold mod moderen under 
forældrenes samliv.  
 
Hvis det er klart, at et barn udsættes for vold (eller andre overgreb) af en samværsberet-
tiget, skal statsamtet hurtigst muligt fjerne muligheden for dette ved at ophæve eller su-
spendere samværet eller ved at fastsætte overvåget samvær. På den anden side skal stats-
amtet hindre, at den samværsberettigedes forbindelse til barnet ikke ødelægges som følge 
af grundløse - og/eller chikanøse -beskyldninger. Mellem disse udgangspunkter findes en 
række sager, hvor det er tvivlsomt, hvad der er foregået, hvilket gør disse sager meget 
komplicerede. Det kan iflg. vejledningen, være ”vanskeligt - nogle gange nærmest umu-
ligt - at fastslå, om beskyldningen mod den samværsberettigede udspringer af et ønske 
om at chikanere samværet, eller om barnet har et dårligt eller traumatisk forhold til den 
samværsberettigede, og at de signaler, som barnet udsender herom, kan tolkes som ud-
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tryk for, at barnet har været udsat for grænseoverskridende handlinger. Endelig kan for-
ældrenes konfliktniveau under forældrenes samliv være årsag til, at barnet mistrives og 
herigennem udsender signaler af en sådan art, at der - i øvrigt ubegrundet - opstår mis-
tanke om grænseoverskridende handlinger.” (punkt. 9). 
 
Når statsamtet modtager en ansøgning om ophævelse/suspension af samværet på grund 
af ansøgningens mistanke om, at barnet udsættes for vold, tilsiger hensynet til barnet og 
mistankens alvorlige karakter, at der hurtigst muligt træffes en midlertidig afgørelse om 
samværet. Denne må oftest træffes på et spinkelt grundlag og vil samtidig være indgri-
bende. Statsamtet skal snarest overveje, om beskyldningen kan anses for at være grund-
løs, eller om det er tilstrækkeligt sandsynliggjort, at barnet har været udsat for vold eller 
andre grænseoverskridende handlinger.   
 
I sin vurdering bør statsamtet lægge vægt på, om forholdet er anmeldt til politiet/og eller 
er indberettet til de sociale myndigheder, og om anmeldelsen/indberetningen umiddel-
bart virker troværdig. Dette kan f. eks. være tilfældet, hvis den understøttes af en udtalel-
se fra en børnesagkyndig, der har undersøgt barnet, eller statsamtet har et kendskab til 
forældrene og barnet i forbindelse med evt. tidligere ansøgninger. 
 
Inden afgørelse træffes bør statsamtet om muligt indhente oplysninger om, hvorvidt den 
forælder, der ansøger om ophævelse/suspension af samvær, har anmeldt overgrebet til 
politiet/og eller indberettet det til kommunen. Er overgrebet anmeldt til politiet eller 
indberettet til de sociale myndigheder, og har disse myndigheder ikke ”afvist” anmeldel-
sen, bør statsamtet suspendere samværet eller undtagelsesvist gøre det overvåget. Er der 
ikke sket anmeldelse eller indberetning, skal statsamtet undersøge baggrunden herfor og 
har pligt til at vejlede ansøgeren om disse muligheder. Ønsker ansøgeren ikke at anmelde 
eller indberette overgrebet, vil det kunne tillægges processuel skadevirkning, og der vil 
som regel kunne ses bort fra påstanden om overgreb mod barnet. 
 
De sociale myndigheder nævnes som en kilde til oplysninger om ansøgerens og barnets 
forhold. De kan f. eks. have udtalelser fra barnets daginstitution eller vurderinger fra en 
børnesagkyndig udpeget til at undersøge barnets forhold nærmere med henblik på kom-
munens eventuelle foranstaltninger. De sociale myndigheder kan også have oplysninger 
om barnets evt. tidligere behov for støtte, og om barnet på det aktuelle tidspunkt anses 
for behandlingskrævende. Vejledningen understreger, at det er vigtigt, at ”statsamtet i 
videst muligt omfang samarbejder med de sociale myndigheder om at løse problemerne 
omkring barnet.” (punkt. 9.2). Der henvises i øvrigt til kommunens muligheder for at 
iværksætte undersøgelse efter hhv. SL § 38 og 39 og foranstaltninger efter SL § 40 samt 
at følge op på de enkelte sager jf. SL § 113. 
 
Der henvises endvidere til, at oplysninger kan indhentes fra f. eks. dagsinstitution, skole, 
hospital, barnets egen læge o. lign. Statsamtet skal enten selv kontakte de relevante myn-
digheder og indhente supplerende oplysninger eller sørge for, at disse underretter stats-
amtet, når der er nyt i sagen.  
 
Vejledningen påpeger, at andre myndigheder på grund af den følsomme karakter af op-
lysningerne i disse sager af hensyn til deres tavshedspligt eller deres behandling af en sag 
- f. eks. en straffesag - kan være tilbageholdende med at videregive oplysninger til stats-
amtet. Iflg. FVL § 28 stk. 1 må sådanne oplysninger om rent private forhold som ud-
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gangspunkt ikke videregives. Videregivelse kan dog ske, hvis den, oplysningerne angår, 
har givet skriftligt samtykke. Uden den aktuelle persons samtykke kan rent private oplys-
ninger kun videregives til en anden forvaltningsmyndighed, hvis den første er berettiget 
til at videregive dem, jf. FVL § 28 og oplysningerne efter FVL § 31 er af betydning for 
den andens myndigheds virksomhed eller for en afgørelse, som myndigheden skal træffe 
(her afgørelse om samvær). Når statsamtet fremsætter begæring om rent private oplys-
ninger til brug for en samværssag, vil andre myndigheder derfor blive forpligtet til at 
videregive dem. 
 
Når sagen er tilstrækkeligt oplyst, skal der træffes en endelig afgørelse om samværet. 
Hvis ikke længere afbrydelsen af kontakten skønnes at være nødvendig, skal statsamtet 
snarest normalisere samværet. Statsamtet skal dog, selv om der ikke er grundlag for at 
fastslå, at barnet har været udsat for grænseoverskridende handlinger, være andre grunde 
til, at det skal overveje at ophæve eller begrænse samværet, f. eks. fordi samværet vil være 
traumatisk for barnet. 
 
Det påhviler statsamtet at sørge for, at der er tilvejebragt et fyldestgørende faktisk og 
retligt grundlag for afgørelsen og for at vurdere, hvad der er bedst for barnet. Statsamtet 
vil ved afgørelsen skulle tage udgangspunkt i en kvalificeret bevisbedømmelse af oplys-
ningerne i sagen. Forældrenes oplysninger kan være meget følelsesladede, konfliktfyldte 
og stærkt kritiske over for den anden forælder, og statsamtet må derfor forholde sig kri-
tisk over for sådanne udsagn. Hvorledes forældrenes og barnets udtalelser skal vægtes 
beror på en skønsmæssig vurdering, herunder evt. kendskab til forældrene og sagen i 
øvrigt. Oplysninger, udtalelser, erklæringer el. lign. som forældrene selv har indhentet fra 
andre myndigheder eller fra personer med en relevant faglig baggrund, bør også undergi-
ves en kritisk vurdering. Dette udgangspunkt kan dog fraviges alt efter hvilken myndig-
hed/person og hvilke oplysninger, der er tale om. Oplysninger, som statsamtet selv har 
indhentet fra f. eks. andre myndigheder, vil oftest kunne tillægges betydelig vægt.  
 
Hvis barnet har været udsat for alvorlig vold eller andre grænseoverskridende handlinger 
vil de sociale myndigheder som udgangspunkt have pligt til at følge op på barnets situa-
tion. I sådanne tilfælde vil samværet normalt blive ophævet af statsamtet, også selv om 
barnet og den samværsberettigede har behov for at have kontakt, f. eks. som led i et te-
rapiforløb. De videre overvejelser vil derefter overgå til socialforvaltningen. 

Interne retningslinier for behandlingen af samværssager57 
 
Statsamtet Århus har i en instruks fra maj 2003 fastsat interne retningslinier for behand-
lingen af samværssager, som i kortfattet form giver uddybende konkretiseringer af lov-
givningen og praktiske procedurer for behandlingen. Eksempelvis uddybes afslag på 
fastsættelse og ophævelse af samvær, hvis det er påkrævet af hensyn til barnet med hen-
visning til, at begrundelsen typisk er, at det er påkrævet bl a. hvor der forligger ”negative 
egenskaber hos den samværsberettigede (manglende forældreevne eller alvorlige mis-
brugsproblemer), barnets egne tilkendegivelser” og ”meget højt konfliktniveau mellem 
forældrene.”  

                                                 
57 Instruks om behandlingen af samværssager (maj 2003) 
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Underretningspligt 
 
Efter Servicelovens (SL) § 35 kan socialministeren fastsætte regler, hvorefter offentligt 
ansatte, skal underrette kommunen, hvis de under udøvelsen af deres arbejde får kend-
skab til forhold, der giver formodning om, at et barn eller en ung under 18 år har behov 
for særlig støtte.58 Bestemmelsen om underretningspligt gælder også for statsamtets an-
satte, jf. også Civilretsdirektoratets cirkulæreskrivelse om underretningspligt. 59 
 
Bliver statsamtet opmærksomt på at et barn har alvorlige problemer, der giver formod-
ning om, at barnet har behov for særlig støtte eller lignende, har statsamtet pligt til at 
underrette kommunen, jf. Det kan være, hvis barnet f.eks. udsættes for vold eller andre 
grænseoverskridende handlinger af den samværsberettigede eller af den forælder, barnet 
bor hos eller hvis et barn i en samværssag i øvrigt kan have behov for særlig støtte.  Også 
oplysninger, som fremkommer i forbindelse med børnesagkyndig rådgivning, konflikt-
mægling og samtaler med børn efter FML § 29, kan være omfattet af underretningsplig-
ten.  
 

I cirkulæreskrivelsen om underretningspligt understreges, at der af hensyn til kommu-
nens mulighed for at iværksætte eventuelle støtteforanstaltninger er behov for at under-
rette så tidligt som muligt efter, at statsamtet bliver opmærksomt på bekymrende forhold 
for barnet.  

 
Underretningspligten efter SL § 35 indtræder ved en formodning om, at barnet har be-
hov for særlig støtte. Pligten indtræder på det tidspunkt, hvor det vurderes, at bar-
net/den unge har vanskeligheder i forhold til sine daglige omgivelser, skolen eller sam-
fundet, når barnet i øvrigt lever under utilfredsstillende forhold (eller har behov for hjælp 
pga. en betydelig eller varig nedsættelse af den fysiske eller psykiske funktioner). Under-
retningspligten er subsidiær til statsamtets egne rimelige forsøg på at afhjælpe vanskelig-
hederne. f.eks. gennem børnesagkyndig rådgivning. Der er ikke nogen nedre grænse for, 
hvornår underretningspligten indtræder. Underretning bør også ske, selvom der ikke er 
enighed mellem forældrene om de faktiske omstændigheder, herunder f.eks. om mis-
brugsproblemer. Hvis en af forældrene tilkendegiver selv at ville rette henvendelse til 
kommunen om bekymrende forhold, bør statsamtet iflg. Civilretsdirektoratets cirkulære-
skrivelse altid overveje selv at foretage underretning.  
 
Underretningen hviler på den offentligt ansattes bekymring over et barns tilstand og 
udvikling og er derfor en personlig pligt. Den, der har foranlediget en underretning, må 
derfor stå inde for og kunne begrunde underretningen. Denne skal være forsynet med 
                                                 
58 Reglerne om offentlige myndigheders underretningspligt er fastsat i bekendtgørelse nr. 1092 af 8. december 

2000 om underretningspligt over for kommunen efter lov om social service. De er nærmere uddybet i pkt. 40 i 
Socialministeriets vejledning nr. 10 af 3. februar 200 om særlig støtte til børn og unge, som specifikt nævner 
ansatte ved statsamterne blandt de offentlige ansatte. 

59 Cirkulæreskrivelse nr. 9671 af 25/6 2004 om offentlige myndigheders pligt til at underrette sociale 
myndigheder efter servicelovens § 35. 
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den underrettendes navn og tjenestested. Afgives en underretning på en institutions veg-
ne bør den være underskrevet af stedets leder eller en person, som er bemyndiget til at 
skrive under. 
 
Efter FVL § 15 kan den underrettendes navn undtagelsesvis tilbageholdes, hvis foræl-
drene søger aktindsigt, hvis hensynet til denne overstiger forældrenes interesse, f.eks. 
hvis der er fremsat alvorlige trusler mod vedkommende. Kommunen kan dog ikke på 
tidspunktet for underretningen love den, der underretter, at vedkommende kan være 
anonym i forhold til familien.  
 
En underretning bør, iflg. vejledningen udformes skriftligt med kopi til forældrene og 
bør indeholde konkret beskrivelse af den adfærd, der giver anledning til bekymring, men 
kan også gives telefonisk eller mundtligt under et møde. Kommunen har pligt til at kvit-
tere for modtagelsen af underretningen senest seks hverdage efter modtagelsen af under-
retningen, jf. SL § 36 a.   
 
En underretning medfører ikke, at kommunen bliver forpligtet til at iværksætte foran-
staltninger. Kommunen skal imidlertid i første omgang vurdere, om der på baggrund af 
underretningen er behov for en undersøgelse efter SL § 38, og evt. om der er behov for 
støtte. Forældrene skal som udgangspunkt give samtykke til, at der foretages en nærmere 
undersøgelse af barnets forhold, mm. der er mistanke om, at en af forældrene begår 
overgreb på barnet. Kommunen vil i forbindelse med en undersøgelse efter SL § 38 
kunne afkræve statsamtet yderligere relevante oplysninger, som statsamtet pligtmæssigt 
skal afgive efter Retssikkerhedslovens § 11 a, jf. § 11 c. Efter disse regler kan kommunen 
efter forudgående samtykke fra den, der søger om eller får hjælp, forlange, at bl.a. andre 
offentlige myndigheder giver oplysninger om den pågældende, der er nødvendige for at 
behandle sagen.  
 
Kommunen kan med samtykke fra den, der søger om eller får hjælp, kræve, at bl.a. andre 
offentlige myndigheder giver de nødvendige oplysninger for at behandle sagen. Kravet 
om samtykke fra forældrene kan fraviges i sager om særlig støtte til børn og unge, hvor 
myndighederne kan påbegynde en sag eller træffe afgørelse uden forældrenes samtykke.  
 
For statsamtet kan det være aktuelt at underrette kommunen, hvis en sagsbehandler eller 
børnesagkyndig ved behandlingen af en ansøgning om fastsættelse, ændring eller ophæ-
velse af samvær får oplysninger om, at faderen fortsat udøver vold, eller konfliktniveauet 
er så højt, at det kan opfattes som latente trusler om vold mod moderen i forbindelse 
med afhentning eller bringning af barnet.  
Statsamtet kan i sådanne tilfælde ofte selv afhjælpe situationen ved at fastsætte betingel-
ser om, at barnet skal afhentes og bringes tilbage på et neutralt sted, f. eks. hos familie 
eller uden for en politistation, af en neutral person eller fastsætte overvåget samvær med 
tidsforskudt møde af faderen og moderen, så disse ikke møder hinanden.  
 
Også oplysninger, som fremkommer i forbindelse med børnesagkyndig rådgivning, kon-
fliktmægling og samtaler med børn efter FML § 29, kan være omfattet af underretnings-
pligten.  
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Retsgrundlaget for kommunens indsats for børn i voldsramte 
familier 

 Kommunens forpligtelser 
 
Den sociale lovgivning og de sagsbehandlingsregler, som gælder for kommunens indsats 
for og beskyttelse af børn i voldsramte familier vedrører også samarbejdet med statsam-
tet i sager om samvær i disse familier. Især lægges vægt på at beskrive den del af den me-
get omfattende vejledning om særlig støtte til børn og unge, som direkte har betydning 
for kommunens indsats og sagsbehandling for børn i voldsramte familier.   
   
Med Servicelovens60 (SL) § 4 om kommunens pligt til at udarbejde en sammenhængende 
børnepolitik, skal kommunen sørge for, at der med den indsats, der iværksættes over for 
børn og unge med et særlig behov for støtte, lægges op til sammenhængende indsats på 
tværs af lovgivning og administrative strukturer og faglige kompetencer. 
 
Kommunen skal iflg. SL §§ 6 og 33 føre såvel et generelt som et specielt tilsyn med børn 
i kommunen. Tilsynet omfatter også børn, når de er på samvær, hvad enten samværet er 
aftalt mellem forældrene, elle fastsat af statsamtet. Det er således kommunen, hvor bar-
net opholder sig under samværet, der fører tilsynet. Efter RTL § 9, stk. 1 er opholds-
kommunen handlekommune, dvs. den kommune som har pligt til at sørge for, at den 
enkelte eller familien får hjælp. Barnets opholdskommune er iflg. RTL § 9 a stk. 2 som 
udgangspunkt den samme opholdskommune som forældrene. Bor barnet mest hos den 
ene af forældrene, har det opholdskommune hos denne. Bor barnet lige meget hos begge 
forældre, har det opholdskommune, hvor det er tilmeldt folkeregisteret. ”Forældre” i 
RTL  § 9 a betyder biologiske forældre og ikke forældremyndighedsindehaverne. 
  
Kommunen skal yde støtte til børn og unge, der har særlige behov og har pligt til at 
handle. Formålet hermed er at ”skabe de bedst mulige opvækstvilkår for disse børn og 
unge, så de på tros af deres individuelle vanskeligheder kan opnå de samme muligheder 
for personlig udfoldelse, udvikling og sundhed som deres jævnaldrende.”, jf. SL § 32 stk. 
1. Kommunen skal derfor, jf. SL § 32 stk. 2, sætte tidligt ind, hvilket bl.a. forudsætter, at 
der arbejdes tværfagligt med sagerne og at der samarbejdes mellem forskellige sektorer 
og faggrupper. Efter disse regler og på grundlag af bestemmelserne i SL kap. 8 skal 
kommunen (socialforvaltningen) gribe ind over for forhold, der truer børns (og unges) 
liv, helbred og/eller udvikling og kan anvende forskellige foranstaltninger. Kommunens 
indgreb skal ske på grundlag af undersøgelser som beskrevet i SL § 38 og skal som ud-
gangspunkt foretages med forældrenes samtykke, men kan ske uden samtykke, jf. SL § 
39 og SL § 44.  
 
Kommunen har således pligt til at gribe ind og kan fastsætte en række foranstaltninger 
for børn, der har brug for særlig støtte, jf. SL § 40 samt i yderste fald, hvor barnets sund-
hed eller udvikling lider alvorlig skade på grund af ”vold eller andet alvorlige overgreb” 
anbringe barnet uden for hjemmet uden forældrenes samtykke. Kommunen skal, inden 
der træffes afgørelse om foranstaltninger, udarbejde en handlingsplan på grundlag af de 
undersøgelser, der er gennemført, jf. SL § 38, og opstille må og delmål med hensyn til 
                                                 
60  Bkg. af lov om social service nr. 1187 af 12. juli 2005 med senere ændringer. 
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barnets 1) udvikling og adfærd, 2) familieforhold, 3) skoleforhold, 4) sundhedsforhold, 5) 
fritid og venskaber og 6) andre relevante forhold. Undersøgelsen skal fokusere på bar-
nets, familiens og netværkets ressourcer. 
 
Efter SL § 58 stk. 1 skal der som udgangspunkt finde en samtale sted med et barn, inden 
myndigheden træffer afgørelse efter §§ 39, 40, 41-46 stk. 2-4, og §§ 55-57 i SL Samtalen 
kan dog undlades, hvis barnets modenhed eller sagens karakter afgørelse taler imod det, 
jf. § 59 stk.2. Kan en samtale ikke gennemføres, skal barnets holdning til den påtænkte 
afgørelse søges tilvejebragt. 
 
Kun den af forældrene, der har forældremyndigheden, er part i en sag om barnet i social-
forvaltningen og har partsrettigheder jf. Retssikkerhedsloven (RTL) og Forvaltningslo-
ven (Fvl.). En samværsforælder er således ikke part, men har ret til (som regel mundtlig) 
orientering om barnet fra skoler, børneinstitution, socialforvaltning, sygehuse og privat-
praktiserende læge, m.fl., jf. Fml. § 19. I medfør af sagsbehandlingsreglerne i SL kap. 9 
skal kommunen overveje, hvordan der kan ske en systematisk inddragelse af familie og 
netværk, hvilket også kan være en samværsforælder. 
 
Kommunen er i sit tilsyn med børnene og ved afgørelser om støtteforanstaltninger efter 
SL kap. 8 omfattet af RTL § 10, som indebærer, at det er kommunens ansvar, at sagen, 
oplyses tilstrækkeligt, inden der træffes afgørelse, og at alle nødvendige oplysninger ind-
hentes, og nødvendige undersøgelser foretages.  

Sagsbehandling af sager om særlig støtte til børn og unge 
 
Servicelovens regler om særlig støtte til børn og unge er uddybet i vejledning om særlig 
støtte til børn og unge.61  Målsætningen i SL § 32 er som nævnt gennem et tværfagligt og 
tværsektorielt samarbejde at sikre en tidlig indsats for børn og unge, der har særlige be-
hov. 
 
SL § 32 stk. 3 hviler på principperne i Børnekonventionen om, at barnet eller den unge 
skal hjælpes til at udforme sine egne synspunkter i alle faser af undersøgelsen og indsat-
sen. I vejl. pkt. 7 fastslås, at der skal lægges vægt på ”barnets bedste” som et af de vigtige 
principper i Børnekonventionen. Dette indebærer, at der skal ”lægges vægt på at give 
barnet - en stabil og god voksenkontakt og kontinuitet i opvæksten.”  --- ”Hvis der er 
konflikt mellem forældrenes interesser og hensynet til barnets bedste, skal der --- lægges 
vægt på, at støtten ydes ud fra barnets - bedste.”  
 

                                                 
61 Vejl. nr. 10 af 3. februar 2006 om særlig støtte til børn og unge.61 Denne vejledning afløser vejl. nr. 
4 af 16. januar 2002, som har været gældende i den periode pilotprojektet dækker. Alligevel er det 
valgt at lægge den nye vejledning til grund. Dels fordi sigtet med pilotprojektet er fremadrettet og ikke 
snævert juridisk. Dels fordi vejledning nu også præciserer socialforvaltningens samarbejde med stats-
amtet på grundlag af det omtalte forsøgsprojekt. Endelig udspringer de mest vidtgående ændringer af 
anbringelsesreformen. 
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Vejledningen henviser på flere områder til, at der skal samarbejdes mellem kommunen 
og statsamtet. I pkt. 19 henvises til den rådgivning, der ydes forældre og børn af statsam-
terne bl. a. i forbindelse med etablering af samvær, og der opfordres til, at kommuner og 
statsamter informerer hinanden om, hvilke rådgivningstilbud, de har. Endvidere uddybes 
i vejl. pkt. 27 samarbejdet mellem  kommune og statsamt  i forbindelse med udpegning 
af en forældremyndighedsindehaver for et barn, jf. SL § 37. 
 
I vejl. pkt. 23 fastslås, at der kan være en række specielle forhold, som kommunen skal 
være særligt opmærksomme på i forhold til et konkret barn. I denne sammenhæng næv-
nes kommunens forpligtelse til at føre tilsyn med børn, der opholder sig på krisecentre i 
kommunen, og som ofte har brug for særlig støtte. Iflg. pkt. 24 ophæver eller indskræn-
ker en afgørelse om samvær truffet af statsamtet ikke kommunens tilsynspligt over for 
det konkrete barn. Hvis statsamtet eller kommunen bliver opmærksom på, at der er be-
hov for særlig støtte i forbindelse med samvær for en forælder uden del i forældremyn-
digheden, kan det være relevant at koordinere indsatsen. Hvis en kommune, på trods af 
statsamtets afgørelse om, at samvær er til barnets bedste, finder, at barnet på grund af 
samværet har behov for særlig støtte, er der ikke noget til hinder for, at kommunen træf-
fer afgørelse om at tilbyde hjælpeforanstaltninger, jf. SL § 40. Endvidere påpeges, at 
statsamtet og kommunen i den sammenhæng bør overveje, om det i den konkrete sag 
kan være hensigtsmæssigt at koordinere eventuelle støtteforanstaltninger for forældre-
myndighedsindehaveren med fastsættelse af samvær med den anden forælder. Som ek-
sempel nævnes, at det i en sag, hvor der foregår familiebehandling, kan være nyttigt, den 
tidsmæssige fastlæggelse af samvær med en samværsforælder koordineres i forhold til, 
hvornår familiebehandlingen foregår. 
 
Inddragelsen af forældre uden del i forældremyndigheden, som fremhæves i den nye 
vejledning pkt. 31, vil ikke ofte være relevant i voldsramte familier. Imidlertid skal kom-
munen være opmærksom på, at statsamtet kan beslutte, at en forælder ikke skal have 
adgang til at få orientering om barnet, hvis denne adgang bliver misbrugt. 
 
Vejl. pkt. 32 vedrører samarbejdet mellem statsamt og kommuner. Der peges på, at der 
kan være behov for, at de to myndigheder samarbejder, hvis begge skal undersøge et 
barns forhold, i sager, hvor kun den ene forælder har forældremyndigheden.  
 
Endvidere påpeges vigtigheden af at indhente samtykke fra forældrene ved udveksling af 
oplysninger, jf. RTL § 11 a. Kommunen kan dog, hvis det ikke er muligt at få samtykke, 
indhente oplysninger fra statsamtet uden samtykke efter RTL § 11 c. hvis det er nødven-
digt for sagens behandling. Ligeledes har statsamtet mulighed for at bede kommunen om 
oplysninger uden forældrenes samtykke, hvis det skønnes at være nødvendigt af hensyn 
til barnet. Der henvises endvidere til de generelle regler om indhentelse af oplysninger i 
FVL §§ 28 og 29 og Persondataloven § 6 stk. 1 nr. 6, § 7 stk. 2 nr. 4 og § 8 stk. 1 - 3. 
Oplysninger, der videregives fra en børnesag til statsamtet bliver derved omfattet af ret-
ten til partsaktindsigt og dermed som udgangspunkt tilgængelig for begge forældre, der 
har en sag i statsamtet, jf. FVL § 9. 
  
Vejl. kap. 2 handler om sagsbehandlingen i sager om særlig støtte til børn og unge og 
fremhæver  
bl.a. Socialministeriets ”Dialogvejledning” fra 2004 om samarbejde med forældrene. Det 
påpeges også, at der generelt må stilles store krav til sagsbehandlingen i disse sager, da 
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der er tale om meget følsomme sager, der har stor indflydelse på de involveredes liv, og 
som ofte indeholder meget personlige og private oplysninger. (pkt. 47). Ligeledes påpe-
ges, at det af hensyn til familiens retssikkerhed er vigtigt, at der i hele sagsforløbet sker 
en grundig orientering af familien om de oplysninger, der ligger i sagen samt de overve-
jelser, kommunen gør sig om indhentning af andre oplysninger og evt. overvejelser om 
nødvendige foranstaltninger. 
 

Tværfaglig gruppe 
For at sikre, at støtten til vanskeligt stillede børn og deres familier gives tidligt og sam-
menhængende, skal der i kommunen være en tværfaglig gruppe, jf. SL § 37. Sagsbehand-
leren vil altid indgå i den tværfaglige gruppe, der i øvrigt kan bestå af lærere, pædagoger, 
kommunalt ansatte læger og sygeplejersker, psykologer, m.fl. Amtskommunens eksperti-
se vil kunne benyttes ad hoc. Til støtte for arbejdet i de tværfaglige grupper har Social-
ministeriet udgivet hæftet ”Hvad må du sige?” 
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Bilag 2 

Århus Kommunes indsatsplan ”Alternativer til vold i famili-
en” 
 
Århus Kommunes Familieafdeling (Socialafdeling) udarbejdede i 2004 en indsatsplan 
mod vold i familien som led i et landsdækkende metodeudviklingsprojekt ”Vold i famili-
en”, som var initieret af Socialministeriet. Projektet blev gennemført i tre amter, hvor der 
blev nedsat et Lokalt forum mod vold i familien med tværsektoriel og - faglig deltagelse. 
Kommunens indsatsplan omfatter forvaltningens egen indsats og forslag til udbygning af 
den indsats, som var en del af Socialministeriets projekt, der blev afsluttet med udgangen 
af 2005. 
 
Formålet med indsatsplanen er at sikre et øget og stabilt fokus og en målrettet opkvalifi-
cering af alle  
i Familieafdelingen med kontakt til børn, unge og familier med særlige behov. Endvidere 
er formålet at afgrænse og koordinere det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde om 
indsatsen mod vold i familien. 
 
Indsatsplanen bygger på socialforvaltningens egne værdier - troværdighed, respekt og 
engagement - og principper. I forhold til familier med særlige vanskeligheder er det 
overordnede mål, at: ”Familier, børn og unge med særlige behov, i videst muligt omfang 
skal have støtte til at klare egne vanskeligheder i eget miljø. Familien/barnet skal have 
indflydelse på og ansvar for løsningen af egne problemer.” 
 
Udgangspunktet for indsatsen mod vold i familien sigter i videst muligt omfang på, at 
familien kan forblive sammen. Dog kan der være situationer, hvor hensynet til barnet 
betyder, at familien må flytte fra hinanden. 
 
Det anbefales, at der arbejdes såvel med indsatsen til hele familien som til voldsudøve-
ren, og at der fokuseres på, at hver person og familie skal finde deres egen måde at hånd-
tere problemerne på.  
 
Organisatoriske principper for indsatsplanen har været, at indsatsen i videst muligt om-
fang: 
 

• Forankres i eksisterende institutioner, 
• Består af udvikling af de eksisterende faglige kompetencer, 
• En udbygning af de eksisterende samarbejdsrelationer i Distriktssamarbejdet for 

børn og unge, og 
• Generelt er udgiftsneutral, mm. Der skal skabes nye tilbud som f. eks. behand-

lingstilbud til voldsudøvere. 
 
Handlingsplanen består af 9 delmål (2004): 
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1. Hvert familiecenter skal i løbet af 2004 udarbejde en lokal indsatsplan for, hvor-

dan de fra 2005 ville arbejde med vold i familien, 
2. Familiecentrene skal drøfte et tættere samarbejde med politiet ved husspektakler 

og rutinemæssige informationsudveksling, 
3. Det lokale distriktssamarbejde skal øge fokus på vold i familien, f. eks. gennem at 

temasætte emnet på et skoledistriktsmøde i løbet af skoleåret 2005/2006, 
4. Der skal udarbejdes en kommunikationsstrategi for at sikre, at byens borgere bli-

ver bekendt med, at Familieafdelingen yder rådgivning om vold i familien flere 
steder, samt en strategi for kommunikation på tværs af centrene til erfaringsud-
veksling.  

5. Der etableres en anonym behandling for voldelige mænd. 
6. Mulighederne for at indgå en partnerskabsaftale med Århus Politi og Mødrehjæl-

pen afsøges. 
7. Der oprettes en hotline, hvor medlemmerne af det lokale forum mod vold stiller 

sig til rådighed til at give centrene fagspecifik rådgivning. 
8. Kompetenceudvikling af den akutte indsats gennem en ekstra kursusdag til kvali-

ficering af den akutte indsats især for Socialvagten, børn og ungevagten og Un-
gekontaktens rådgivere, i 2004. 

9. Kompetenceudvikling for medarbejderne i Familieafdelingen gennem et to-dages 
opsamlingskursus. 

 
Der lægges særskilt vægt på information om indsatser mod vold i forhold til borgerne, 
medarbejdere og samarbejdspartnere i takt med målretningen af de eksisterende tilbud 
og etablering af nye  
tilbud. 
 
I Kommunens Virksomhedsplan for 2005 påpeges: ”Hovedproblematikken for familier, 
som efterspørger hjælp hos os er, at de ligger i konflikt med større eller mindre dele af 
deres omgivelser, daginstitutioner, skoler, arbejdspladser. Det skader umiddelbart børne-
nes muligheder for at drage nytte af disse institutioners tilbud om udvikling og uddannel-
se. Samtidige vil der ofte være opstået skadelige kommunikationsformer i familien selv (f. 
eks. nedværdigende behandling og omsorgssvigt og mishandling).(s. 14). 
 
Familieafdelingens indsats hviler således på en (systemisk) forståelse af familien - som en 
helhed  - hvor målet er at børn og unge og deres familier skal indgå i samfundet, og hvor 
familielivet fungerer så godt, at familiemedlemmerne yder hinanden social og følelses-
mæssig støtte, samt at man så vidt muligt undgår anbringelser eller andre former for ad-
skillelse. 
 
Århus Kommunes indsats mod vold i familien er fulgt op i Familieafdelingens og tre af 
de fire familiecentres virksomhedsplaner for 2005 og er specifikt nævnt som led i målop-
følgningen for 2004. Vold i familien ses som et særligt fokusområde i Familiecenter Cen-
trums virksomhedsplan. Centret vil arbejde på at bevare og udvikle indsatsen til familier 
med voldsproblematikker via eksempelvis  
*øget fokus på forebyggelse og behandling af vold i de familier, hvor vold foregår og er 
bekendt 
*udvikling af specifikke kompetencer til behandling af voldsproblematikker 
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*bevare og udbygge behandlingstilbuddet i forhold til børn, unge og voksne med aggres-
siv adfærd,      
  der vurderes at kunne resultere i voldelig adfærd på sigt. 
*sikre fortsat uddannelse og kompetenceudvikling blandt medarbejderne i forhold til 
emnet. 
 
Familiecenter Nord har en indsats mod vold i familierne som et af fire nøgleområder og 
har i 2005 som udviklingsplan at udvikle og indarbejde en arbejdsgang for, hvorledes 
Familierådgivningen agerer, når der modtages underretning fra politiet om vold i famili-
er. Endvidere skal der laves en særskilt registrering af underretninger fra politiet, og der 
udvikles en registrering af, hvor ofte det lykkes at iværksætte en indsats i voldsramte fa-
milier.   
 
I Familiecenter Vests virksomhedsplan for 2005 nævnes som del af målopfølgningen for 
2004, at alle har deltaget i 2 tema- og undervisningsdage om ”vold i familien”, hvilket har 
medført fokus på disse problemområder, og at der i 2004 er foregået et omfattende plan-
lægningsarbejde af et behandlingstilbud til voldelige mænd af anden etnisk herkomst end 
dansk. Tilbuddet er iværksat i 2005 i samarbejde med Dialog mod Vold. 
 
Familiecenter Syd nævner ikke specifikt vold i familien som et opfølgnings- eller indsats-
område i sin virksomhedsplan for 2005. Centrets familiebehandling retter sig imidlertid 
bl.a. mod familier med særlige traumer, og dets familiehus retter sig mod ”familier, som 
har behov for enten familiebehandling eller konsulentbistand. Typisk er det familier, der 
har behov for støtte til at finde en vej ud af et liv, som ofte er kendetegnet ved kraftig 
isolation, der kan have sin baggrund i mangeartede og komplicerede forhold. Liv-
somstændigheder, der er ødelæggende for børnenes sociale og følelsesmæssige udvikling 
og som må brydes for at sikre børnene en rimelig opvækst.”    
Også i 2006 sker der opfølgning på kommunens indsatsplan mod vold i de enkelte soci-
alcentres resultatkontrakter. 
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