
 
 
 

 
 

 

Forældreansvarsloven gælder også for Grønland 
(Juni 2016) 

 

Fakta om forældreansvarsloven 
 
Den 1. juli 2016 trådte forældreansvarsloven i kraft for Grønland. Loven regulerer spørgsmål om 
forældremyndighed, barnets bopæl og samvær. 
 
Efter forældreansvarsloven skal alle afgørelser om barnet træffes ud fra, hvad der er bedst for 
barnet, og der skal altid tages hensyn til barnets egne synspunkter. 
 
Du kan få flere oplysninger om forældreansvar hos Rigsombudsmanden (telefon: +299 32 10 
01, mail: ro@gl.stm.dk, hjemmeside: www.stm.dk/_a_1673.html). 
 

Spørgsmål og svar 
 

Forældremyndighed 
 

Hvem har forældremyndigheden? 
 
Forældre, der er gift med hinanden, har som udgangspunkt fælles forældremyndighed. 
 
Hvis forældrene er separeret ved barnets fødsel, har moren dog forældremyndigheden alene, 
medmindre mandens faderskab er fastslået ved anerkendelse eller dom. 
 
Forældre, der ikke er gift med hinanden, har fælles forældremyndighed, hvis  
de anmelder en aftale herom til Rigsombudsmanden.  
 
Forældrene har også fælles forældremyndighed, hvis de har eller har haft fælles folkeregister-
adresse inden for de sidste 10 måneder før barnets fødsel, og mandens faderskab er fastslået 
ved anerkendelse eller dom. 
 
Ellers har moren forældremyndigheden alene. 
 

Hvad er forældremyndighed, og hvad kan forældrene beslutte? 
 
Ved eneforældremyndighed træffer den forælder, der har forældremyndigheden, alle 
beslutninger vedrørende barnet. 
 
En forælder, der ikke har del i forældremyndigheden, kan dog under samvær med barnet træffe 
beslutninger af mere dagligdags karakter, f.eks. om mad, tøj, sengetider, venner m.v.  
 
Når der er fælles forældremyndighed, skal forældrene være enige om væsentlige 
beslutninger vedrørende barnet, eksempelvis: 

 Barnets flytning – både inden for Grønland, til Danmark og Færøerne og til udlandet. 

 Barnets religion. 

 Valg af skoleretning. 

 Væsentlige lægelige indgreb. 
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Ud over reglerne om forældremyndighed i forældreansvarsloven kan det i anden lovgivning 
være bestemt, at en ændring af barnets forhold kræver enighed, f.eks. indmeldelse i skole, 
udstedelse af pas, barnets navn. 
 
Hvis forældre med fælles forældremyndighed ikke bor sammen, kan bopælsforælderen træffe 
afgørelse om overordnede forhold i barnets daglige liv. Dette omfatter f.eks. beslutninger om 
barnets daginstitution og spørgsmål om barnets daglige velbefindende, herunder om barnet 
skal gå til skolepsykolog, i en børnegruppe eller lignende. 
 
Uanset hvem der har forældremyndigheden, kan hver forælder træffe beslutning om barnets 
fritidsaktiviteter i de perioder, hvor barnet opholder sig hos den pågældende forælder. Ved 
fælles forældremyndighed skal begge forældre dog som udgangspunkt være enige om 
risikobetonede fritidsaktiviteter.   
 

Kan forældre indgå aftaler om forældremyndighed? 
 
Forældre kan indgå følgende aftaler om forældremyndighed: 

 Der skal være fælles forældremyndighed. 

 Den fælles forældremyndighed skal ophøre og tillægges den ene af forældrene alene. 

 Forældremyndigheden skal overføres fra den ene forælder til den anden forælder. 
 
Disse aftaler skal anmeldes til Rigsombudsmanden i Grønland for at være gyldige. Under en 
retssag om forældremyndighed skal aftalen anmeldes til retten. 
 
Forældre kan også aftale, at forældremyndigheden skal overføres til andre end forældrene. 
Sådanne aftaler skal godkendes af Rigsombudsmanden i Grønland for at være gyldige. 
 

Uenighed om forældremyndigheden 
 
Hvis forældrene ikke er enige om forældremyndigheden, kan en af dem anlægge retssag om 
forældremyndigheden. Sagen skal anlægges ved kredsretten på det sted, hvor barnet bor. 
 
Fælles forældremyndighed kan kun ophæves, hvis der er holdepunkter for at antage, at 
forældrene ikke kan samarbejde om barnets forhold til barnets bedste. 
 

Barnets bopæl ved fælles forældremyndighed 
 
Når forældre har fælles forældremyndighed, aftaler de selv, hvor barnet skal bo.  
 
Kan forældrene ikke blive enige om barnets bopæl, kan en af dem anlægge en retssag om 
bopælen. Sagen skal anlægges ved kredsretten på det sted, hvor barnet bor. 
 

Samvær 
 
Et barn har ret til kontakt med begge sine forældre. Hvis forældrene ikke bor sammen, har 
barnet ret til samvær med den forælder, som barnet ikke bor hos.  
 
Det er den forælder, barnet ikke bor hos, der kan ansøge kredsretten om at fastsætte samvær. 
Retten kan efter ansøgning ændre et samvær. 


