Til Børne- og Socialministeriet
Kontoret for familier

Høringssvar over udkast til en række bekendtgørelser og vejledninger på det adoptionsretlige
område
Dansk Kvindesamfund takker for muligheden for at kommentere udkast til en række
bekendtgørelser og vejledninger på det adoptionsretlige område.
Dansk Kvindesamfund har i mere end 100 år beskæftiget sig med ligestilling mellem kønnene og
driver herudover to krisecentre for voldsramte kvinder og børn. Følgende er kommentarer til
Børne- og Socialministeriets høring over udkast til en række bekendtgørelser og vejledninger på
det adoptionsretlige område.
Dansk Kvindesamfund finder det helt overordnet anerkendelsesværdigt, at der gennemføres en
række forenklinger i behandlingen af sager om adoption uden samtykke. Det er dog vigtigt for
Dansk Kvindesamfund, at retssikkerheden sikres for både barnet og de biologiske forældre, og at
kvaliteten af afgørelserne ikke forværres i takt med, at sagsbehandlingstider nedbringes.
Det er Dansk Kvindesamfunds opfattelse, at det giver god mening at flytte afgørelsen om
bortadoption uden samtykke til Ankestyrelsen og dermed håbe på i højere grad at kunne sikre
kontinuitet og forenkle forløbet for børn, der adopteres uden samtykke. Dansk Kvindesamfund
anbefaler Børne- og Socialministeriet at overveje, om der kan indføres bestemmelser for
tidsfrister for yderligere at sikre, at sagsbehandlingstider ikke unødigt påvirker barnet i negativ
retning under forløbet.
Med loven indføres endvidere hjemmel til, at børn, der adopteres uden samtykke til andre end
deres plejefamilie, placeres midlertidigt hos den kommende adoptivfamilie, når Ankestyrelsen
har truffet afgørelse om adoption uden samtykke. Dansk Kvindesamfund ser det som en god
mulighed, at barnet således kan bo hos den kommende adoptivfamilie, mens sagen er under
behandling.
Dog er forenkling og reduktion af sagsbehandlingstid ikke nok i sig selv. Dansk Kvindesamfund
ønsker fortsat, at hensynet til barnets ret til trivsel og beskyttelse vægtes over alle andre hensyn,
herunder økonomiske betragtninger. Det er således helt og aldeles afgørende, at det nye system
får tilført de nødvendige ressourcer og tværfaglige kompetencer, der er nødvendige for at kunne
løfte opgaven, herunder uddannelse af og ressourcer til de adoptionskyndige medarbejdere fra
Ankestyrelsen, der skal bidrage til afgørelserne.
Tvangsbortadoption er en voldsomt indgribende situation for både barn og forældre, og Dansk
Kvindesamfund er som nævnt tilhænger af at skabe kontinuitet og stabilitet i forhold til barnets
opvækst. Når det er sagt, vil en stigning i antallet af bortadoptioner uden samtykke ikke kunne
kompensere for, at situationer, hvor det findes nødvendigt at bortadoptere et barn uden
samtykke, sker som følge af, at forældre ikke får den hjælp og støtte, som de har ret til og brug
for til at opfylde rollen som forældre. Håndteringen af sager om bortadoption uden samtykke
bør derfor løbende evalueres med særligt fokus på både nedbringelse af sagsbehandlingstider
mv., og med fokus på både barnets tarv og de biologiske forældres rettigheder, herunder
sandsynliggørelse af manglende forældreevne.

Udkastet har i forhold til andre emner end adoption uden samtykke mest karakter af
konsekvensrettelser, og Dansk Kvindesamfund finder det ærgerligt, at Børne- og
Socialministeriet ikke har benyttet lejligheden til en mere ambitiøs gennemgang af
bekendtgørelser og vejledninger. Særligt på områder vedrørende barnets rettigheder generelt
ift. eksempelvis barnets juridiske muligheder for ophævelse af adoption, retten til
kontakt med biologiske forældre, mulighed for dobbelt statsborgerskab og generel støtte til
adopterede børn, kunne have været tjent med en mere ambitiøs gennemgang.
Dansk Kvindesamfund så også gerne, at der tages yderligere stilling til adoptionsbureauers rolle
generelt. Der står lidt i loven, at udgifterne til adoption udelukkende skal dække udgifter i
relation til administration, men når alt kommer til alt, er der tale om private organisationer, der
lever af at tjene penge, og de sidste par år har der været ganske mange sager, der har vist et
behov for at se nærmere på den rolle, som adoptionsbureauer spiller.
Vedrørende familieretshuse generelt, samt betingelserne for fastsættelse af samvær mv.,
henvises i øvrigt til Dansk Kvindesamfunds høringssvar over udkast til en række administrative
forskrifter som følge af det nye familieretlige system og nedlæggelse af Statsforvaltningen fra
februar 2019.

