Oktober 2015

Imødegåelse af samværschikane
Den. 1. oktober 2015 træder nye bestemmelser og ændringer i
forældreansvarsloven i kraft. Ændringerne har primært til
formål at imødegå samværschikane i de sager, hvor forældre
ikke kan samarbejde om deres børn, herunder særligt i forhold
til samvær. Nedenfor gennemgås de nye ændringer i
hovedtræk.
Bortfald af samvær
Fastsat eller aftalt samvær vil fremadrettet kun bortfalde, hvis
det er aftalt, eller hvis der er truffet afgørelse om bortfald.
Det betyder, at bopælsforældre ikke ensidigt kan meddele
bortfald af samvær, uden dette udløser erstatningssamvær.
Erstatningssamværet vil automatisk ligge i den følgende uge i
samme omfang, på samme tidspunkt og på samme vilkår, som
det aflyste samvær. Fastsættelse af erstatningssamvær kræver
ikke
en
ansøgning
fra
samværsforælderen,
men
samværsforælderen skal i umiddelbar tilknytning til
aflysningen meddele bopælsforælderen, at der ønskes
erstatningssamvær. Bestemmelsen gælder alle typer aflysninger
fra bopælsforælderen, herunder også ved barnets sygdom, og
hvis bopælsforælderen finder på at holde ferie, udenfor de
almindelige ferieperioder, for derved at afskære et samvær.
Aflyser samværsforælderen et samvær, udløser dette ikke
erstatningssamvær. Hvis samværsforælderen er forhindret i at
have erstatningssamværet i ugen efter, bortfalder
erstatningssamværet.
Midlertidig afgørelse om kontaktbevarende samvær
Statsforvaltningen har i flere år, efter anmodning fra en af
forældrene, haft mulighed for at træffe bestemmelse om
midlertidigt samvær. Denne mulighed bevares, og derudover
skabes der mulighed for, at en samværsforælder kan kræve
midlertidigt, kontaktbevarende samvær i sager, hvor der indtil
fornylig har været kontakt mellem barn og samværsforælder,
men hvor denne kontakt pludselig er afbrudt. I sådanne sager
skal Statsforvaltningen hurtigst muligt, og inden 3 uger fra
ansøgningen herom, træffe afgørelse om midlertidigt,
kontaktbevarende samvær. Bestemmelsen anvendes ikke, hvis
der ikke har været samvær i længere tid, hvis der aldrig har
været samvær eller hvis der fortsat er lidt om end nedsat
samvær. Det er kun, hvis der er grund til at tro, at det ikke er
bedst for barnet, at der er kontakt, at Statsforvaltningen kan
undlade at træffe en midlertidig afgørelse om kontaktbevarende
samvær. Det forventes, at der bliver fastlagt nogle standarder
for, hvad det kontaktbevarende samvær, som minimum skal
udgøre.

Mødepligt i Statsforvaltningen
Når Statsforvaltningen fremadrettet indkalder forældre til et
møde i Statsforvaltningen, vil der være mødepligt. Det betyder,
at der skal helt særlige årsager til at få en kortvarig
omberammelse af mødet, uden at en anmodning om udsættelse,
vil kunne tillægges betydning for sagens behandling.
Fuldbyrdelse ved anvendelse af umiddelbar magt
I de situationer, hvor det ikke er lykkedes at få udleveret et
barn til den ene af forældrene i henhold til en aftale/afgørelse
herom, og det vil være nødvendigt at anvende umiddelbar magt
for at gennemtvinge samværet, skal fogedretten fremadrettet
udsætte sagen på gennemførsel af en børnesagkyndig
rådgivning i/fra Statsforvaltningen. Den børnesagkyndige
rådgivning har først og fremmest til formål at undgå
situationer, hvor det bliver nødvendigt at anvende umiddelbar
magt for at gennemtvinge en udlevering. Den børnesagkyndige
rådgivning skal gøre forældrene bekendt med, hvad en
gennemtvingelse af udleveringen ved brug af magt kan få af
betydning for barnet. Statsforvaltningen skal straks tilbyde den
børnesagkyndige rådgivning.
Opsamling
Der er uden tvivl behov for et mere finmasket system og
forbedrede værktøjer til at begrænse de ulykkelige
samværschikanesager, og det bliver særdeles interessant at
følge om de nye bestemmelser og ændringer, vil få den
ønskede virkning. Særligt i forhold til erstatningssamværet er
der tale om en nyskabelse i dansk ret, og håbet er, at
samværsforældrenes ret til erstatningssamvær, vil begrænse
bopælsforældrenes incitament til at fortage aflysninger i
samværet. Flere af de nye tiltag vil kræve hurtigere reaktion fra
Statsforvaltningen, og det må så stå sin prøve i praksis, om der
kan findes kapacitet til det, og ikke mindst hvad det vil betyde
for de øvrige sager, der afventer behandling i
Statsforvaltningen.
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