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Vedr. høring over udkast til forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven (Imødegåelse af samarbejdschikane m.v.)

Dansk Psykolog Forening takker for lejligheden til at afgive høringssvar på dette vigtige område,
som forhåbentlig kan være medvirkende til at reducere antallet af konfliktfyldte samværssager.
Det er Dansk Psykolog Forenings vurdering, at et yderligere fald i antallet af højkonfliktsager vil
kræve et øget fokus på forebyggende indsatser på et tidligere tidspunkt i processen. I Norge har
man med succes indført obligatorisk mægling blandt alle forældre, som søger skilsmisse. Ved behov kan mæglingen suppleres med børnegrupper og rådgivningssamtaler, hvor forældrene undervises i, hvordan de bedst kan støtte deres børn gennem skilsmissen og styrke deres kommunikation og samarbejde som forældre – alt sammen med fokus på barnets tarv. Inspireret af forholdene i Norge ønsker Dansk Psykolog Forening bedre muligheder for at forebygge konfliktfyldte
samværssager herhjemme langt tidligere, end hvad det er tilfældet i dag.
I forhold til nærværende høring baserer de følgende kommentarer sig på bidrag fra Selskab for
Børnesagkyndige under Dansk Psykolog Forening:
Dansk Psykolog Forening støtter udkastet til forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven
og retsplejeloven (Imødegåelse af samarbejdschikane m.v.). Dog vil foreningen henstille til, at al
børnesagkyndig rådgivning i udgangspunktet foregår i Statsforvaltningen og ikke i forældrenes
hjem (jf. pkt. 3.5.2. og 3.5.3). Baggrunden for denne henstilling skal findes i to forhold. Dels er det
vores vurdering, at den bedste faglighed kan leveres inden for Statsforvaltningens rammer; dels
er det vores vurdering, at forældre i højkonfliktsager ikke altid kan betragtes som tilregnelige,
hvorved den børnesagkyndige rådgivers sikkerhed kan blive kompromitteret.

Dansk Psykolog Forening vil endvidere henstille til, at den psykologfaglige del af den børnesagkyndige rådgivning og undersøgelse (herunder mægling, børnesamtaler, forældrekompetenceundersøgelser o.a.) altid skal udføres af enten specialuddannede psykologer eller psykiatere. Baggrunden for denne henstilling skal findes i, at det er vurderingen, at det kræver en særlig grad af
psykologfaglig kompetence at håndtere disse elementer af den børnesagkyndige rådgivning på
en forsvarlig måde. Andre dele af den samlede børnesagkyndige rådgivning, inkl. juridiske, økonomiske og sociale aspekter, bør naturligvis varetages tværfagligt af Statsforvaltningens øvrige
medarbejdere.
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