
 

1 

Holmens Kanal 22 

1060 København K 

Telefon 33 92 93 00 

sm@sm.dk 

www.socialministeriet.dk 

Folketingets Social-  

Indenrigs- og Børneudvalg 

Folketingets Social- Indenrigs- og Børneudvalg har d. 22. november 2018 stillet 

følgende spørgsmål nr. 4 (L 90) til børne- og socialministeren, som hermed 

besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karin Nødgaard (DF). 

 

Spørgsmål nr. 4: 

”Kan ministeren bekræfte, at der er tænkt på at sikre fysisk tilgængelighed for 

alle brugere i de nye Familieretshuse og Familieretter?” 

Svar: 

Da det i forlængelse af aftalen om ét samlet familieretligt system er besluttet, at 

Familieretshusets afdelinger skal placeres på Statsforvaltningens nuværende 

lokationer, har jeg til brug for besvarelsen af spørgsmålet vedrørende fysisk 

tilgængelighed for alle brugere i Familieretshuset indhentet bidrag fra Statsfor-

valtningen.  

 

Statsforvaltningen har oplyst, at der i deres nuværende lokaler ni steder i lan-

det er adgang for borgere med handicap. Der er herunder sikret tilgængelighed 

med hensyn til toiletforhold.  

 

Jeg kan i øvrigt, for så vidt angår tilgængelighed for alle brugere i Familierets-

huset, henvise til min besvarelse af SOU spørgsmål nr. 420 (alm. del) af 16. 

maj 2018.  

 

Familieretten henhører under Justitsministeriet. Til brug for besvarelsen af 

spørgsmål om sikring af tilgængelighed i familieretten har jeg derfor indhentet 

følgende bidrag fra Justitsministeriet:  

 
”Der henvises til lovforslagets almindelige bemærkninger pkt. 3.3.10., hvoraf 
det fremgår, at familieretlige sager behandles af byretten, der i denne forbin-
delse benævnes familieretten.  
 
Der vil således være den samme fysiske tilgængelighed i familieretten, som der 
er i de 24 byretter. 
 
Justitsministeriet har desuden til brug for besvarelsen indhentet et bidrag fra 
Domstolsstyrelsen, der har oplyst følgende: 
 
”Alle retsbygninger i Danmark opfylder de grundlæggende krav, der fremgår af 
bygningsreglementet på tidspunktet for bygningens opførelse, og dermed også 
de elementer, der specifikt vedrører tilgængelighed for handicappede. Flere 
retter har desuden valgt at tilslutte sig mærkeordningen ”God Adgang”, der er 
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udviklet af Foreningen God Adgang i samarbejde med Dansk Standard, Turis-
mebranchens aktører og Danske Handicaporganisationer. Ordningen henven-
der sig til virksomheder og organisationer, hvortil der er offentlig adgang, og 
samler oplysninger om tilgængelighed og tilbud til handicappede for de tilmeld-
te institutioner på hjemmesiden www.godadgang.dk, hvor man kan danne sig 
et overblik over de relevante oplysninger om tilgængelighedsforhold for sit spe-
cifikke handicap.””” 
 

 

 

Med venlig hilsen 

Mai Mercado 
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