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Ønske om egen drift undersøgelse 

Jeg har modtaget Foreningen Fars e-mail af 10. marts 2017. 

 

Foreningen Far ønsker, at jeg indleder en egen drift undersøgelse af den dis-

krimination af børn og fædre, som Foreningen Far mener, finder sted i Dan-

mark. Som jeg forstår henvendelsen, ønsker Foreningen Far, at jeg laver en 

generel undersøgelse af familielovgivningen på området og anvendelsen her-

af. Foreningen Far anmoder i den forbindelse om et møde med mig. 

 

1. Som jeg tidligere har oplyst Foreningen Far om, kan ombudsmanden ikke 

behandle klager over Folketinget (§ 7, stk. 1, i lov om Folketingets Ombuds-

mand, jf. lovbekendtgørelse nr. 349 af 22. marts 2013). Derfor kan jeg heller 

ikke behandle klager over indholdet af de love, som Folketinget har vedtaget, 

eller i øvrigt beskæftige mig med lovgivningspolitiske spørgsmål. Jeg kan der-

for ikke undersøge dansk familielovgivning. 

 

Foreningen Far har i henvendelsen til mig bl.a. henvist til ombudsmandslo-

vens § 12, som er formuleret således: 

 

”§ 12. Bliver ombudsmanden i særlige tilfælde opmærksom på mangler 

ved gældende love eller administrative bestemmelser, skal ombudsman-

den give Folketinget og vedkommende minister meddelelse herom. Med 

hensyn til mangler ved bestemmelser, som er fastsat af en kommune el-

ler en region, skal ombudsmanden give meddelelse til vedkommende 

kommunalbestyrelse eller regionsråd. 

Stk. 2. Ombudsmanden skal i forbindelse med sin virksomhed overvåge, 

om gældende love eller administrative bestemmelser er forenelige sær-

ligt med Danmarks internationale forpligtelser til at sikre børns rettighe-

der, herunder FN's konvention om barnets rettigheder. Bliver ombuds-

manden opmærksom på mangler, skal ombudsmanden give Folketinget 

og vedkommende minister meddelelse herom. Med hensyn til mangler 

ved bestemmelser, som er fastsat af en kommune eller en region, skal 

ombudsmanden give meddelelse til vedkommende kommunalbestyrelse 

eller regionsråd.” 
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Jeg finder anledning til at præcisere, at § 12 alene indebærer, at ombuds-

manden over for bl.a. Folketinget og ministeren på det pågældende område 

kan påpege forhold af retssikkerhedsmæssig, lovteknisk eller administrativ 

karakter, f.eks. uklare, modstridende, inkonsekvente eller på anden måde 

mangelfulde bestemmelser. Det er således fast antaget i ombudsmandens 

praksis, at § 12, stk. 1, ikke kan danne grundlag for politisk prægede vurde-

ringer af vedtagne love og administrative bestemmelser. Jeg henviser til Lis-

beth Adserballe mfl., Ombudsmandsloven med kommentarer, 2. udgave 

(2013) s. 114. 

 

2. Jeg finder i øvrigt ikke anledning til at iværksætte en generel undersøgelse 

af myndighedernes anvendelse af den familieretlige lovgivning. 

 

Jeg bemærker i den forbindelse, at familieretlige sager, bl.a. om samvær og 

bopæl, afgøres ud fra en konkret vurdering af den enkelte sags omstændig-

heder. Endvidere afgøres sagerne normalt med inddragelse af særlig fag- og 

sagkundskab. 

 

Ifølge reglerne for ombudsmandens arbejde kan jeg kun i begrænset omfang 

tage stilling til afgørelser, der helt eller delvis bygger på en særlig fagkyndig 

viden – der kan f.eks. være tale om lægelig eller børnefaglig viden. Det skyl-

des, at jeg som ombudsmand ikke har den fagkundskab, som er nødvendig 

for at kontrollere, om myndighedernes fagkyndige vurderinger er rigtige.  

 

Hertil kommer, at jeg som ombudsmand normalt ikke har særlige forudsæt-

ninger for at afveje de forskellige hensyn og omstændigheder i en sag på en 

anden og bedre måde end myndighederne, der beskæftiger sig med det på-

gældende sagsområde i det daglige. 

 

På baggrund af det ovenfor nævnte foretager jeg mig ikke mere i anledning af 

Foreningen Fars anmodning om en generel undersøgelse af lovgivningen og 

anvendelsen heraf. Jeg mener som følge heraf heller ikke, at der er grundlag 

for at afholde et møde. 

 

 

Med venlig hilsen 
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