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Skulle betale børnetilskud tilbage;

Ombudsmanden gik i dialog med 

myndighederne i denne konkrete sag:

En enlig mor fra en kommune i øst-

Danmark skulle tilbagebetale 

børnetilskud fra de seneste knap tre år. 

Årsagen var, at såvel Udbetaling 

Danmark og Ankestyrelsen vurderede, 

at hun reelt ikke havde været enlig i 

perioden.

Moderen klagede til Ombudsmanden, 

der sendte sagen retur til Anke-

styrelsen. Dét førte i sidste ende til, at 

Ankestyrelsen ændrede afgørelsen, så 

moderen alligevel ikke skulle tilbage-

betale tilskuddet – og heller ikke et 

økonomisk friplads-tilskud.

Samlet løb kravet, der nu er trukket 

tilbage af myndighederne, op i et 

sekscifret beløb.

Ombudsmanden Niels Fenger: ”Der er 

sikkert mange, der ikke er klar over 

det, men vi løser hos ombudsmanden 

faktisk en gruppe af sager for borger-

ne på denne måde hvert år. De flyver 

bare under radaren i forhold til den 

bredere offentlighed, fordi de ikke 

resulterer i udtalelser eller nyheder fra 

min side, så man kan sige, at de er en 

del af vores lidt skjulte, men alligevel 

virkningsfulde indsats til gavn for 

klagerne”.

Læs mere om sagen i denne artikel.

Om ”Ombudsmanden”

Ombudsmanden er en institution 

under Folketinget, men er uafhængig 

herfra i sit arbejde. 

Ombudsmanden er jurist og valgt af 

Folketinget, der også definerer 

vedkommendes løn.

Ombudsmandens hovedopgaver er:

• at behandle klager over offentlige 

myndigheder

• at tage initiativ til at undersøge en 

myndigheds forvaltning

• at føre tilsyn steder, hvor borgerne 

bor i kortere eller længere tid (som 

fængsler, døgninstitutioner, 

psykiatriske bofællesskaber og 

lignende)

Har en myndighed begået fejl, kan 

Ombudsmanden kritisere 

myndigheden og henstille til, at sagen 

genoptages og afgørelsen eventuelt 

ændres.

Den nuværende Ombudsmand (siden 

2019) hedder Niels Fenger. Han var 

tidligere landsdommer i Østre 

Landsret og professor i forvaltningsret 

på KU.

Hertil kommer ca. 90 medarbejdere, 

der er ansat på Ombudsmandens 

kontor.

Ombudsmanden er en vigtig 

institution i Danmark, der tilbyder 

forskellige former for hjælp til 

borgerne.
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Ombudsmanden

fik hjælp af

https://www.ombudsmanden.dk/find/nyheder/alle/sag_loest_efter_dialog/
https://www.ft.dk/da/organisation/folketingets-institutioner/folketingets-ombudsmand


Den årlige mærkedag giver mulig-

hed for at udbrede forståelsen af 

forældre-fremmedgørelse i såvel 

udlandet som i Danmark.

Den 25. april er det ”Parental 

Alienation Awareness Day”, hvor flere 

internationale organisationer sætter 

fokus på forældre-fremmedgørelse.

Én af dem er britiske ”Parental 

Alieanation Awareness”. De blev 

stiftet i 2020 og samarbejder med 

bureauer, velgørende organisationer 

og professionelle for at uddanne 

samfundet og skabe større opmærk-

somhed om emnet.

”Vores filosofi”, skriver de, ”blev 

skabt gennem et ønske om at ændre 

den chokerende og ødelæggende 

virkelighed af, hvor almindeligt 

forældre-fremmedgørelse er i Stor-

britannien”.

Og videre: ”Dette er en mulighed for 

forældre, bedsteforældre, øvrige  

familiemedlemmer eller venner til at 

mødes for at få adgang til information, 

råd og for at muliggøre forbindelse 

og støtte til andre, der er berørt af 

forældre-fremmedgørelse”.

Det ser dog ud til, at dagen mere 

markeres blandt organisationer i 

udlandet end i Danmark.

Hvad er

forældre-fremmedgørelse ?

Forældre-fremmedgørelse handler 

overordnet om dén proces, hvor et 

barn af den ene forælder påvirkes 

(bevidst / ubevidst) til at vende sig 

mod / væk fra den anden forælder.

Det kan eksempelvis ske i forbindelse 

med et samlivsbrud, hvor den ene 

forælder (forholdsvis kynisk) tager 

den psykologiske / kognitive kontrol 

over barnet og dermed påvirker 

barnet til at bryde følelsesmæssigt 

med den fremmedgjorte forælder.

Den fremmedgørende forælder vil 

eksempelvis:

• Tale dårligt om den fremmedgjorte 

forælder over for barnet

• Begrænse / forhindre kontakten til 

den fremmedgjorte forælder

• Fortælle barnet, at den fremmed-

gjorte forælder f.eks. er farlig

• Inddrage barnet i forældrenes 

konflikt

• Tilbageholde informationer om 

barnet
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forældre-

fremmedgørelse

Fokus på

”Parental Alienation

Awareness Day”…

https://paawareness.co.uk/


Billy Ray

Efter 22 års ægteskab skal den 60-årige amerikanske sanger Billy Ray Cyrus 

og hans 54-årige hustru, sangerinde og producer Tish Cyrus, skilles.

Dét skriver bl.a. CNN, efter Tish Cyrus har begæret skilsmisse. Årsagen 

angives at være ”uforenelige forskelle”.

Parret har udgivet en fælles udtalelse, hvor de blandet andet (ifølge ”People”) 

skriver:

”Vi vil altid være familie og ser frem til fortsatte og tætte fælles oplevelser 

som venner og forældre. Vi er ikke kommet let eller hurtigt frem til denne 

beslutning, men med alt dét, der sker i verden, ønskede vi at give noget 

klarhed og afslutning, så vi kan forblive fokuserede på dét, der er vigtigt”.

Tish og Billy Ray Cyrus har tidligere været tæt på et endegyldigt brud. I 2010 

begærede han således skilsmisse, og i 2013 var det hendes ønske. Begge 

gange fandt de dog melodien igen.

Tish og Billy Ray Cyrus har fem store børn: Brandi på 34, Trace på 33, Miley på 

29, Braison på 27 og Noah på 22.

”Achy Breaky Heart”

Billy Ray og Tish blev gift i hemmelighed og mod pladeskabets råd den 28. 

december 1998. På dette tidspunkt var hun gravid med parrets andet barn, 

sønnen Braison. Ud over de fælles børn adopterede Billy Ray de to børn, 

som Tish tidligere havde fået.

Billy Ray slog igennem med albummet ”Some Gave All” i 1992 med hans 

store hit ”Achy Breaky Heart”. Siden har han udgivet flere albums samt 

været med i flere film.

Desuden har både Billy Ray og Tish støttet op om datteren Miley, der slog 

igennem med Disney-serien ”Hannah Montana” – og siden som sanger-

inde.
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og

Det er tredje gang, at parret begærer skilsmisse. På billedet herover ses 

datteren Miley Cyrus mellem Billy Ray og Tish Cyrus.

Tish Cyrus

skal

skilles

https://edition.cnn.com/2022/04/11/entertainment/tish-cyrus-billy-ray-divorce/index.html
https://people.com/country/billy-ray-cyrus-tish-cyrus-break-silence-divorce-go-separate-ways-love-in-our-hearts/


West Virginia indfører juridisk 

udgangspunkt i deleordninger

Den 30. marts underskrev guvernøren i den amerikanske delstat West Virginia, 

Jim Justice, en ny lov. Den bevirker, at skilsmissesagerne juridisk tager afsæt i 

en formodning om, at det er i barnets bedste interesse med delt forældre-

myndighed forældrene imellem - og at der skal være ”ligeligt opdelt forældre-

tid”, defineret som mindst 35 % tid.

Dermed bliver West Virginia den tredje amerikanske delstat, efter Arizona og 

Kentucky, til at indføre grundlæggende delt forældreskab.

I en note til lovtekst-arbejdet fremgår det: ”Formålet med dette lovforslag, The 

Best Interests of the Child Protection Act of 2022, er at etablere en formodning 

om, at fælles juridisk og fysisk forældremyndighed over børn i sager om skils-

misse formodes at være i barnets tarv og at etablere den offentlige anerkend-

else og bevarelse af alle forældres grundlæggende forfatningsmæssige 

rettigheder til at opdrage deres egne børn, og at det formodentlig er i børns 

bedste interesse at blive opdraget af begge deres forældre ligeligt”.

Der er dog en række overvejelser omkring sikringen af barnets behov, som 

udgangspunktet i en deleordning skal holdes op imod. Her nævner førnævnte 

note en række forhold som barnets stabilitet, forældrenes indbyrdes sam-

arbejde, kontinuitet i barnets forudgående tilknytning, meningsfuld kontakt 

mellem barn og respektive forælder, at barnet skærmes fra vold / misbrug / 

overgreb m.v.

Der skal således fortsat finde en vurdering sted, hvorigennem ”barnets bedste 

interesse” bliver afklaret og defineret.
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Den nye lov betyder, at en sag indledningsvis peger på delt 

forældremyndighed og ”ligeligt opdelt forældretid”.

Danmark: afsæt i vurderinger

I Danmark er der i de familieretlige sager flere udgangspunkter som 

barnets ret til et familieliv, barnets ret til samvær med samværsforælderen 

og lignende.

Der er dog ikke på samme måde afsæt i eller fokus på ét bestemt udfald. 

Derimod vil dommeren / myndighedspersonen indhente informationer om 

barnet og familien for derigennem at skabe et grundlag for at vurdere, 

hvad den bedste afgørelse i barnets situation formodes at være.

https://www.wvlegislature.gov/bill_status/bills_text.cfm?billdoc=SB463%20INTR.htm&yr=2022&sesstype=RS&i=463


Dømt for stalking

Den 37-årige mand var sigtet for at have sms´et samt indtalt eller telefoneret 

over 400 forskellige hånende og nedværdigende beskeder om sin ekskone. Det 

var sket over for hende, deres fælles børn eller venner. Desuden var han sigtet 

for truende meddelelser til ekskonen.

Det skriver SN.dk.

Ifølge Københavns Politi skulle dette være sket fra februar til begyndelsen af 

april måned.

Blandt andet, skriver SN.dk videre, skulle manden have fremsat trusler som ”det 

kommer til at ramme dig”, ”jeg vil hævne mig”, ”du er advaret”, ”der kommer 

hævn”, ”jeg får min hævn” og ”det siger bang, og så er det farvel”.

Desuden skulle den 37-årige mand have pointeret, at såfremt ekskonen ikke 

svarede manden, ville det få konsekvenser.

Manden blev den 11. april idømt 5 måneders fængsel for den omfattende 

stalking af ekskonen.

Om stalking-paragraffen

Paragraffen, som den 37-årige mand er dømt efter, er Straffelovens § 242:

”Den, der på en måde, som er egnet til at krænke en anden persons fred, 

systematisk og vedvarende kontakter, forfølger eller på anden måde 

chikanerer den pågældende, straffes for stalking med bøde eller fængsel 

indtil 3 år”.

Paragraffen blev vedtaget af Folketinget den 12. december 2021 og trådte i 

kraft den 1. januar 2022.
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En 37-årig mand fra Gladsaxe er blevet idømt en 

fængsels-straf på 5 måneder for at have stalket sin 

ekskone.

https://www.sn.dk/gladsaxe-kommune/doemt-efter-ny-stalking-paragraf/


Kommune laver regler for, hvornår 

borgerne må optage lyd og video

under møder

De nye regler udspringer af corona-tiden, hvor brugen af IT-løsninger i f.eks. 

børns skole og på jobcentret rejste nogle overvejelser i kommunen omkring 

hvem, der kunne lytte med. Og det har nu ført til de nye regler.

Dét skriver Jydske Vestkysten.

Kolding Kommune fastslår, at man som borger ikke har krav på at optage en 

samtale, og at det er kommunen, der fastsætter rammerne for møder med 

borgerne. Det vil dog ”oftest blive accepteret”, hvis man har behov for at 

optage en samtale, men borgeren skal ifølge kommunen altid orientere de 

kommunale medarbejdere.

Kommunen opfordrer i retningslinjerne generelt til borgerne om ikke at optage 

møder og telefonsamtaler, fordi det ”kan virke hæmmende for den åbne 

dialog”. Kommunen opfordrer derfor til brugen af en bisidder eller gøre brug 

af mødets referat.

Ombudsmanden:

I en udtalelse fra Ombudsmanden fra 2004 fremgik det, at der efter Ombuds-

mandens opfattelse ikke er ”noget til hinder for, at en myndighed accepterer, 

at en borger optager møder mellem borgeren og myndigheden”.

Det lød dog videre: ”Med udgangspunkt i princippet om at offentlige myn-

digheder selv sætter rammerne for de møder som myndigheden holder, ud-

talte ombudsmanden imidlertid at en borger ikke har krav på at optage sine 

møder med forvaltningen. Eventuelle begrænsninger i borgerens mulighed 

for at optage et møde skal fastsættes på et sagligt grundlag”.

Det bliver dog interessant, om Ombudsmanden fremadrettet forholder sig til 

Kolding Kommunes nye retningslinjer.
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Kolding Kommune laver regler for, hvornår borgerne må optage lyd og 

videoer, når de deltager i møder med eksempelvis sagsbehandlere og 

hjemmehjælpere.

Familieadvokaten:

Hjemmesiden Familieadvokaten.dk har tidligere svaret en læser, at man ikke 

kan straffes for at optage samtaler, man selv deltager i – og heller ikke, hvis 

andre mødedeltagere ikke ved, at samtalen optages. Det kan dog være 

strafbart at afspille samtalen for andre.

https://jv.dk/artikel/kommunen-laver-regler-for-hvorn%C3%A5r-borgerne-m%C3%A5-optage-lyd-og-video-i-m%C3%B8der-med-sagsbehandlere-og-hjemmehj%C3%A6lpere
https://www.ombudsmanden.dk/find/udtalelser/beretningssager/alle_bsager/05-578/
https://familieadvokaten.dk/breve-900/b900-100.html


Skilt på grund af 

makeup

Efter en måneds ægteskab søgte en egyptisk mand skilsmisse fra sin hustru.

Årsagen?

Morgenen efter brylluppet så han kvinden uden makeup, og dét ”chokerede 

ham” så meget, at han aldrig kunne vænne sig til hendes naturlige look.

Den ejendommelige historie er bragt af VINnews.com.

Manden fortalte, at han havde mødt kvinden på Facebook, hvor hun ofte lagde 

smukke billeder af sig selv op, iført ”fuld makeup”. De mødtes derefter flere 

gange, og han besluttede sig snart for at gifte sig med hende.

Men efter brylluppet så han kvinden uden makeup, og som han sagde i retten, 

da han søgte skilsmisse: ”Jeg var i chok. Hun så overhovedet ikke ud som dén 

person, jeg mødte flere gange før vi blev gift”.

”Hun ser grim ud uden makeup”, fortsatte manden. ”Og nu føler jeg mig 

bedraget og vil skilles fra hende”.

VINnews fortæller også en lignende historie, der fandt sted i de Forenede 

Arabiske Emirater i 2016.

Dengang var det en 34-årig mand, der lod sig skille fra sin 28-årige hustru, blot 

få dage efter brylluppet. Under deres bryllupsrejse badede de i vandet ved ”Al 

Mamzar”-stranden i Dubai. Vandet skyllede makeuppen af kvindens ansigt, 

hvilket førte til, at manden ”ikke kunne genkende hende”.

Han søgte derfor skilsmisse, fordi han følte sig bedraget af makeuppen – og i 

øvrigt også de falske øjenvipper, hun også viste sig at bære.

Kvinden blev så traumatiseret af hændelsen, at hun var nødt til at søge 

psykologisk behandling.
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En egyptisk mand 

krævede skilsmisse 

fra sin hustru efter 

at have set hendes 

naturlige look…

https://vinnews.com/2021/11/15/egyptian-newlywed-files-for-divorce-claiming-his-wife-deceived-him-by-wearing-makeup/


Når en familiekonflikt

VIVE (”Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd”) har under 

ledelse af seniorforsker Anika Liversage interviewet fem indvandrerkvinder 

med mellemøstlig baggrund. De oplevede alle, at deres mænd som del af 

en familiekonflikt (enten for at forhindre skilsmisse eller straffe kvinderne 

ved at forlade dem) tog børnene med til udlandet.

Intentionen er ifølge Anika Liversage at ”forsøge at ændre spillets regler 

ved at flytte den ægteskabelige konflikt udenlands”.

Som undersøgelsen beskriver det: ”Lykkes det mændene at få deres børn 

til Mellemøsten, bliver mændene i stand til at stille krav til kvinderne på helt 

nye måder. Det kan for eksempel være krav om, at kvinderne opgiver 

skilsmisse og dansk opholdstilladelse og vender tilbage til ægteskabet som 

en ”lydig hustru”. Hvis de ikke gør det, kan mændene true med at afbryde 

kvindernes kontakt med deres børn”.

Dermed bliver børnenes geografiske placering afgørende, da børnene kan 

”blive brugt som brikker i et magtspil, fordi deres placering i det ene eller 

det andet land kan afgøre, hvor stærkt de to parter står i forhold til hinan-

den, og dermed hvem der ender med at få sin vilje i konflikten”.

I den beskrivende tekst til undersøgelsen fremgår det, at indvandrer-

kvinderne i Danmark bliver styrket af såvel lovgivningen som strukturer på 

arbejdsmarkedet. Dermed får de en styrket position, som de måske ellers 

ikke ville have haft, til at forlade et dårligt ægteskab.

Men det kan dog, fremgår det, stadig ” kræve mange ressourcer og stort 

mod af kvinderne, hvis det skal lykkes dem at ”gen-bortføre” deres børn fra 

mellemøstlige lande, fordi kvinderne ikke kan få hjælp og støtte af myndig-

hederne i disse lande”.

Undersøgelsen er finansieret af Offerfonden.
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fører til en bortførsel

VIVE har i en lille undersøgelse forholdt sig til skilsmisse-par 

med udenlandsk baggrund, hvor børnene blev bortført til 

udlandet.

https://www.vive.dk/da/udgivelser/abducting-children-abroad-gender-power-and-transnational-mobility-in-immigrant-family-conflicts-15575/
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Om ”Skilsmisse-magasinet”

Dette magasin udgives af ”Skilsmissefamilien”, som er et 

online-forum med rådgivning for skilsmisse-ramte og 

personer i krise.

Magasinet udkommer ikke på faste tidspunkter, men når 

der er nok materiale til en udgivelse. Det kan gratis 

downloades via hjemmesiden (link herunder) og udsendes 

også via mail, hvis man har tilmeldt sig dette.

Indholdet varierer efter behov og kan bestå af artikler, 

nyheder, forskning, quiz´er, konkurrencer, interviews m.v.

Bliv en del af

”Skilsmissefamilien”

Online-forummet ”Skilsmissefamilien”, der står bag dette 

magasin, følger skilsmisse-området tæt – og indsamler 

løbende viden om ny og relevant lovgivning, seneste 

forskning, aktuelle debatter og meget andet.

”Skilsmissefamilien” tilbyder desuden gratis rådgivning og 

hjælp til personer både før, under og efter et samlivsbrud. 

Besøg www.skilsmissefamilien.dk

og slut dig til familien…

https://www.skilsmissefamilien.dk/tilmelding-skilsmissemagasinet
http://www.skilsmissefamilien.dk/

