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KL's bemærkninger til høring om forslag til lov om ændring af
forældreansvarsloven (Forældremyndighed og barnets bopæl
for forældre der er dømt for alvorlig personfarlig kriminalitet)
Børne- og Socialministeriet har den 20. september 2018 bedt KL om
eventuelle bemærkninger til udkast til forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven (Forældremyndighed, barnets bopæl og samvær for forældre der er dømt for alvorlig personfarlig kriminalitet). Høringssvaret
skal være Børne- og Socialministeriet i hænde den 19. oktober 2018.
Det har desværre ikke været muligt at få KL's høringssvar politisk behandlet inden fristen. KL fremsender derfor et foreløbigt høringssvar og
vil fremsende eventuelle yderligere bemærkninger, når sagen har været
politisk behandlet.
KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser.
KL har følgende bemærkninger til udkast til forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven:
Generelt
KL er positiv over for, at hensynet til barnets bedste og barnets ret til trivsel og beskyttelse sættes over andre hensyn, herunder hensynet til en
forælder, der har begået alvorlig personfarlig kriminalitet såsom manddrab eller incest.
Familieretshusets kontakt til kommunen
I forslagets almindelige bemærkninger fremgår, at der kan være et særligt behov for Familieretshuset til at tage kontakt til den kommune, der er
forpligtet til at yde støtte til barnet efter serviceloven, med henblik på at
barnet modtager den fornødne hjælp.
KL vil for en ordens skyld gøre opmærksom på, at Familieretshuset ikke
kan beslutte hvilken hjælp kommunen skal yde til det enkelte barn. Dette
vil alene bero på en individuel, konkret vurdering ud fra, hvad den enkelte
kommune vurderer er bedst for barnet indenfor servicelovens rammer.
KL har ikke yderligere bemærkninger til forslaget.
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