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Svar Rek. 31/2018, Om obligatorisk medling för vårdnadsha-
vare vid separation 

1. Rekommendation 
Rekommendationen har följande lydelse: 

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet 

att införa obligatorisk medling i de nordiska länderna för vårdnadshavare vid 
separation när de har minderåriga barn 
 
att genomföra seminarium, alternativt konferens, om obligatorisk medling 
för vårdnadshavare vid separation så att de nordiska länderna ska kunna lära 
av varandra 

 

 

2. Meddelande från de nordiska regeringarna 
Island har som ordförande i Nordiska ministerrådet samordnat ett gemensamt svar 

från de danska, finska, isländska, norska, svenska, färöiska, grönländska och 

åländska regeringarna. 

 

Alla nordiska länder har regelverk för att bistå vårdnadshavare att komma överens 

om vårdnad och umgänge av gemensamma barn vid separation där medling ingår 

som ett verktyg. Länderna har dock valt olika lösningar för detta. Skillnaderna avser i 

vilken mån medling för föräldrarna är obligatorisk, men också i vilket sammanhang 

medlingen kan ske och i vilket skede av processen som det kan bli aktuellt med med-

ling. Ändamålet med de lösningar som länderna har valt är dock desamma, nämligen 

att vårdnadshavare vid separation ska finna en lösning som de kan enas om och som 

utgår ifrån vad som är bäst för barnet. 

 

Under senare år har denna del av familjerätten varit föremål för utredningar i flera 

nordiska länder. Med anledning av rekommendationen från Nordiska rådet avser de 

nordiska regeringarna att inom ramen för det nordiska justitiesamarbetet ge den 

nordiska ämbetsmannakommittén för lagsamarbete i uppdrag att arrangera ett se-

minarium eller en konferens med syfte att jämföra olika metoder för att beakta bar-

nets bästa i vårdnadstvister, härunder obligatorisk medling, för 

 

De nordiska ländernas regeringar anser därmed att rekommendationen är uppfylld. 

 


