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Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 

 

L90, forslag til lov om Familieretshuset, og L91, forslag til lov om ændring af 
forældreansvarsloven, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige 
andre love 

 

22. november 2018 

LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, 
hilser lovforslagene L90, forslag til lov om Familieretshuset, og L91, forslag til lov om 
ændring af forældreansvarsloven, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige 
andre love, velkommen.  

Regnbuefamilier, altså familier hvor mindst én af forældrene er en LGBT-person, er på 
mange måder anderledes end traditionelle familier. 

 

Hvordan sikres, at Familieretshuset er kalificeret til at håndtere regnbuefamilier?  

Vil der ske inddragelse af fagfolk med specialiseret viden omkring de særlige problemer, 
som regnbueforældre kan stå overfor, ved en skilsmissebehandling i Familieretshuset, og i 
givet fald hvilke? 

I regnbuefamilier er ofte mere end to voksne involveret. Dette var fx baggrunden for 
udformningen af revisionen af børneloven i 2013 og indførelsen af medmoderskab. Her 
indførtes muligheden for et en mand, en kvinde og dennes kvindelige partner kan indgå en 
aftale om, hvem af de tre, der skal være de to juridiske forældre til et barn, som manden 
og kvinden får sammen, idet den fødende altid vil være den ene juridiske forælder1. Det 
betyder med andre ord, at der er familier, hvor det juridiske forælderskab ligger hos de 
genetiske forældre, men hvor der samtidig ved siden af disse kan være sociale 
medforældre, som ofte er blandt de primære omsorgspersoner for barnet. For barnet kan 
opbrud i familien være lige hårdt, uanset om der foreligger et juridisk forælderskab eller ej. 

                                            
1 Børnelovens § 27 a 
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Hvem kan blive betragtet som part? Kan omsorgspersoner, der ikke er juridiske forældre, 
blive betragtet som parter? 

Regnbuefamilier, hvor en af de juridiske forældre er fra udlandet, står overfor særligt 
komplekse problemer ved opbrud i familien, da familieretten i andre lande adskiller sig fra 
den danske.  

Hvilken form for rådgivning mv. vil Familieretshuset kunne yde til sådanne familier? 

 

 

Med venlig hilsen 

LGBT Danmark 
Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner 

 
 
Peder Holk Svendsen   Søren Laursen 
Forperson   Retspolitisk talsperson 
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