
 

 

Tema 20. Monitorering og evaluering af ét samlet familieretligt system   

Titel Monitorering og evaluering af ét samlet familieretligt system  

Initiativets formål Som opfølgning på den ændrede struktur i det familieretlige system igangsættes en 

evaluering af systemet, der overordnet har fokus på kvalitet og processer i det nye 

system. Evalueringen skal således følge op på, om den ændrede struktur sikrer den 

ønskede kvalitet, og at familierne mødes med enkle sammenhængende forløb. 

Evalueringen skal ske på baggrund af første 4 års erfaringer med systemet. 

 

For at sikre løbende tilpasning af systemet i det omfang, det viser sig nødvendigt, 

følges systemet frem mod den endelige evaluering.  

 

Beskrivelse af 

initiativet  

Monitorering frem mod en endelig evaluering 

Der etableres et system til løbende monitorering af et nyt familieretligt system, 

således at de familieretlige sagsgange løbende kan følges gennem aktuelle 

statistikker med henblik på at belyse bl.a. anvendelse af forskellige tilbud, ventetid, 

sagsbehandlingstid mv. 

 

Monitoreringen tilrettelægges sådan, at det er muligt at følge borgernes forløb i 

systemet og fx følge op på antallet af gengangere m.v. Det er ligeledes muligt at 

skabe mere generel viden om familierne på området, herunder også hvordan det går 

med de børn, der er involveret i skilsmisser på længere sigt.  

 

Evaluering 

Overordnet har evalueringen fokus på kvalitet og processer i et nyt familieretligt 

system.  

 

Evalueringen skal således følge op på, om den ændrede struktur sikrer den ønskede 

kvalitet, herunder at: 

 sagsforløbet sætter børnenes trivsel i centrum 

 sagsgangen er enkel og tilpasset familiernes behov, så systemet ikke er med 

til at optrappe konflikten 

 forældrene rådgives, så de er i stand til selv at tage ansvar og håndtere evt. 

fremtidige konflikter.  

 

Evalueringen skal også have fokus på samarbejdet mellem på den ene side 

Familieretshuset og på den anden side henholdsvis domstolen og kommunerne 

samtidig med, at det røde spors betydning for udviklingen i fuldbyrdelsessager 

belyses.  

 

Det skal således afdækkes, om det lykkes at skabe mere sammenhængende forløb 

og løsninger for familierne, som fungerer for dem i hverdagen, og om de oplever at 

have fået redskaber med, som de kan bruge ved fremtidige konflikter. 

 

I forbindelse med belysningen af det røde spors betydning for 

tvangsfuldbyrdelsessagerne, som jo fremadrettet behandles i Familieretten, skal disse 

sager og deres karakter også undersøges nærmere, bl.a. i lyset af stigningen i antallet 

af sager om tvangsfuldbyrdelse gennem en længere årrække.  

 

Et helt centralt element i evalueringen er en inddragelse af børnene og deres på 

oplevelse af den nye børneenhed, herunder af de oplever det nye fokus på dem og 

deres trivsel i processen. Og også hvordan sagsforløbene opleves af børn. 

 

Dette element kan med fordel evalueres i samarbejde med en eller flere 

børneorganisationer, hvor allerede gennemførte undersøgelser af børnenes 



 

 

oplevelser af det familieretlige system kan danne baggrund for undersøgelsen.  

 


