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Bidrag til besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Radikale Venstre om 

Børn og Unges praksis vedrørende digital ligestilling 

 

På vegne af Radikale Venstre har Eva Borchorst Mejnertz bl.a. stillet 

spørgsmål til hvordan praksis for kommunikation til forældre er og om post til 

børn og unge under 18 år sendes til relevante (begge) forældre og ikke kun 

til mor. Dette bidrag fra Børn og Unge kan indgå i Borgmesterens Afdelings 

samlede besvarelse af forespørgslen.  

 
1. Retsgrundlaget for digital ligestilling 

1.1 Lovgrundlag 

Børn og Unge har som offentlighed myndighed en forpligtelse til at arbejde 

for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning, hvilket 

følger af ligestillingsloven § 4. Børn og Unge er således igennem lovgivnin-

gen pålagt en handlepligt og et ansvar for at fremme ligestilling i forhold til 

borgere og i forhold til formidling og kommunikation til borgere. 

Ifølge ligestillingslovens § 2, stk.1, 1. pkt. må personer ikke udsættes for di-

rekte eller indirekte forskelsbehandling på grund af køn. Ved direkte eller in-

direkte forskelsbehandling forstås, at en person behandles ringere eller stil-

les særligt ufordelagtigt i forhold til personer af det andet køn.  

1.2. Ligebehandlingsnævnets afgørelser  

Ligebehandlingsnævnet har også taget stilling til spørgsmålet om digital lige-

stilling, hvor det afgørende i deres afgørelser har været, at forældrene selv 

beslutter, om det er mor eller far der er den primære kontaktperson i forhold 

til modtagelse af post. 

I Ligebehandlingsnævnets afgørelse af 27. august 20141 er der taget stilling 

til, om det er i strid med ligestillingsloven, at kun én forælder blev kontaktet 

ved opskrivning til hhv. dagtilbud og skole. Det fremgår af afgørelsen, at 

kommunens praksis i forbindelse med opskrivning til institutionsplads ikke er 

udtryk for forskelsbehandling på grund af køn, idet forældrene selv bestem-

mer, hvem af dem, der skal opskrive barnet til institutionsplads, og dermed 

bliver registreret som 1. betaler og modtager af korrespondance fra kommu-

nen. Ligebehandlingsnævnet fandt dog, at det var direkte forskelsbehandling 

på grund af køn, da kommunen i forbindelse med indskrivning i skole fast 

sendte orienteringsbrev og indskrivningsbrev til barnets mor, selvom foræl-

drene boede sammen og havde fælles forældremyndighed. 

I en anden afgørelse fra Ligebehandlingsnævnet af 13. december 20162, er 

det udtalt, at selvom en ordning, hvor kommunikationen fra kommunen alene 
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rettes til den af forældrene som er ansøger, giver visse praktiske problemer 

for den anden forælder, der kun har se-adgang, er ordningen ikke udtryk for 

kønsdiskrimination. Begrundelsen er, at forældrene sammen selv bestem-

mer, hvilken forælder der registreres som ansøger og hvilken forælder, der 

registreres som medansøger. 

 

1.3. Børn og Unges principper omkring digital ligestilling 

På baggrund af en intern undersøgelse af praksis og muligheder for digital 

ligestilling har Børn og Unge i marts 2017 besluttet to principper for digital li-

gestilling. Principperne supplerer lovgivningen og Ligebehandlingsnævnets 

praksis. Principperne lyder:  

 
1. Børn og Unge skal målrette digital kommunikation begge forældre, 

fordi det som udgangspunkt er i barnets interesse. 

2. Børn og Unge skal til stadighed arbejde på at eliminere teknologiske 

forhindringer for digital kommunikation med begge barnets forældre.  

De to principper for digital ligestilling mellem forældre tager udgangspunkt i 

barnets tarv og er med til at sikre, at Børn og Unge løbende har fokus på 

kommunikationen med forældre med henblik på at sikre digital ligestilling. 

  

Udgangspunktet i Børn og Unges praksis er, at der altid sendes post til 

begge forældremyndighedsindehavere eller den eller de forældremyndig-

hedsindehavere som har bopæl på barnets adresse, dette på trods af Lige-

behandlingsnævnets afgørelser om, at det kan være lovligt kun at kommuni-

kere med den ene forælder.  

 
2. Praksis i Børn og Unge omkring digital ligestilling ved udsen-

delse af post 

I Børn og Unge er der en udbredt grad af faglovgivning, hensynet til foræl-

dremyndighed hhv fælles og delt, forældrenes samlivsforhold, hvilke foræl-

dre barnet har bopæl med, tavshedspligt, journalpligt, IT-sikkerhed mv. som 

er styrende for hvilken kommunikation som er valgt i den enkelte sag. Der er 

ikke udarbejdet konkrete, fælles retningslinjer for praksis for kommunikation 

og udsendelse af post til forældre. 

 

Som udgangspunkt sendes post til begge forældremyndighedsindehavere 

eller den eller de forældremyndighedsindehavere som har bopæl på barnets 

adresse for at sikre digital ligestilling. I de sagstyper, hvor Børn og Unge kun 

kommunikerer med den ene forælder, er den primære kontaktperson valgt 

ud fra, hvem der har bopæl sammen med barnet eller efter hvem forældrene 

selv har angivet som den primære kontaktperson ved den første kontakt i 

sagen. 
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Hvis der i en given sag er behandlet personoplysninger om den part, der 

ikke har bopæl med barnet, vil der altid ske orientering til den anden foræl-

dre. 

 

Kommunikationsformen med forældrene er nøje overvejet i de enkelte afde-

linger i forhold til de forskellige sagstyper i overensstemmelse med lovgivnin-

gen og Ligebehandlingsnævnets praksis. 

 

I sagstyper hvor der er er risiko for, at det vil skade barnet, hvis informatio-

ner sendes til en forælder eller hvor barnet har beskyttet adresse, har Børn 

og Unge valgt, at der ikke automatisk sendes til begge forældremyndigheds-

indehavere. I de sager hvor Statsforvaltningen eller retten afgør forældre-

myndigheds- og samværssager kan der i en lang periode inden og efter af-

gørelsen være et højt konfliktniveau mellem forældrene. Her vil nogle børn 

få beskyttet adresse for at forhindre at den forælder, der har fået frataget el-

ler potentielt vil få frataget forældremyndigheden, kontakter barnet. Dette 

støttes af, at Børn og Unge ikke automatisk får besked, når en sag bliver an-

lagt eller afgjort, og at oplysningerne omkring forældremyndighed kun kan 

trækkes i CPR-registreret. Det kan derfor i visse tilfælde være en risiko for 

barnet, hvis informationer om barnets geografiske nærområde går til begge 

forældre. 

 

3. Særligt for de respektive kontorer i Børn og Unge 

For post sendt fra Pladsanvisningen vedrørende børns opskrivning til dagin-

stitutioner, vælger forældrene selv hvem der er sagsperson. Sagspersonen 

skal dog bo sammen med barnet. Der sendes derfor post til sagspersonen, 

uden skelnen til kønnet af sagspersonen.  

 

Post sendt til forældrene som har indskrevet deres barn til folkeskole, sen-

des til begge forældre, hvis der er fælles forældremyndighed og de deler 

adresse. Bor forældremyndighedsindehaverne ikke sammen, sendes der 

kun til den forældremyndighedsindehaver, som deler adresse med barnet. 

Hvis forældrene ikke bor sammen men deler forældremyndigheden og øn-

sker at begge forældre modtager post, følger Pladsanvisningen forældrenes 

ønske.  

 

Post sendt fra Pædagogik, Undervisning og Fritid i forhold til sprogvurderin-

ger og -screeninger følger den samme fremgangsmåde som Pladsanvisnin-

gen. 

  

Post sendt fra PPR sendes til forældremyndighedsindehaverne, som figurer 

af fagsystem som trækker oplysninger fra CPR-registreret. I andre sager, fx 

vedrørende aktindsigt og klager, orienteres den anden forældremyndigheds-

indehaver efter normal procedure om behandling af personoplysninger.  

 



 

 

26. marts 2019 

Side 4 af 4 
Post sendt fra Tandplejen sendes til forældremyndighedsindehaverne. Tand-

plejen har for nylig ændret procedure, så forældrenes adresse ikke længere 

er synlig på brevet. De skriver derimod i brevhovedet ”Til forældrene til (bar-

nets navn)” og kan på den måde orientere begge forældre, uden risiko for at 

afgive adresse til en forældremyndighedsindehaver hvor der er en verse-

rende konflikt jf. ovenstående. Når den unge er fyldt 15 år, sendes breve 

også til den unge selv.  

 

Den første post sendt fra Sundhedsplejen sker direkte til mor, som følge af 

fødselsanmeldelsen som modtages fra hospitalet. I den første henvendelse 

til familien, er det alene mor, som Sundhed har oplysninger på ud fra fød-

selsanmeldelsen og det er derfor det eneste tilfælde i Børn og Unge, hvor 

alene mor kontaktes. Selve brevet som sendes, henvender sig dog til begge 

forældre. Når kontakten først er etableret med mor, bestræbes det altid at 

begge forældre er til stede ved det fysiske besøg fra Sundhedsplejen. For-

ældremyndighedsindehaverne bestemmer efter første kontakt hvilken foræl-

dremyndighedsindehaver, som skal være den primære kontaktperson. 

Begge forældre kan få adgang til barnets journaloplysninger. 

 

På trods af at der ikke forefindes fælles retningslinjer for postafsendelse, er 

det Ligestillingslovens og Ligebehandlingsnævnets afgørelser som er sty-

rende for den valgte kommunikationsform i Børn og Unge.  


