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Folketingets Social-,  

Indenrigs- og Børneudvalg 

Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg har d. 20. december 2018 stil-

let følgende spørgsmål nr. 199 (alm. del) til børne- og socialministeren, som 

hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karin Nødgaard (DF). 

 

Spørgsmål nr. 199: 
”Hvilke overvejelser gør ministeren sig i anledning af, at en kommune står for 
over halvdelen af de 13 indstillinger om tvangsadoptioner, som kommunerne 
på landsplan har sendt til Ankestyrelsen i 2018? Der henvises til artiklen på 
dr.dk d. 19. december 2018 med overskriften ”Kommune sætter turbo på 

Tvangsadoptioner”.” 
 

Svar: 
Som det fremgår af min samtidige besvarelse af SOU alm. del – spm. 197 skal 
kommunen i forbindelse med en afgørelse om anbringelse af et barn eller en 
ung uden for hjemmet, hvor det må antages, at barnet eller den unge vil være 
anbragt i en længere årrække, overveje, om hensynet til kontinuitet og stabilitet 
i barnets eller den unges opvækst taler for, at barnet eller den unge i stedet bli-
ver adopteret, jf. § 68 d i lov om social service. 
 
Som det også fremgår af min besvarelse af SOU alm. del – spm. 197 har kom-
munerne ifølge Ankestyrelsens undersøgelse overvejet at indstille godt 100 
børn til adoption i perioden 1. oktober 2015 til den 1. marts 2018. Tal fra Anke-
styrelsen viser dog, at det kun er ganske få tilfælde, hvor kommunens overve-
jelser har ført til, at kommunens børn- og ungeudvalg har indstillet en sag til 
adoption uden samtykke. Ankestyrelsen har således i perioden fra 1. oktober 
2015 til ultimo 2017 alene behandlet sager efter de nye regler vedrørende 16 
børn og endelig har Statsforvaltningen i perioden 1. marts 2015 til 17. april 
2018 meddelt bevilling til adoption uden samtykke for fem børn. 
 
Ministeriet har på baggrund af de nuværende erfaringer på området ikke grund-
lag for at antage, at kommunerne uberettiget rejser sager om adoption uden 
samtykke.  
 
Det bemærkes, at kommunerne ikke træffer afgørelse om adoption uden sam-
tykke, men børn- og ungeudvalget kan indstille en sag til Ankestyrelsen, jf. § 68 
f i lov om social service. Hvis Ankestyrelsen afgiver indstilling om adoption jf. § 
68 g i lov om social service, ligger afgørelseskompetencen hos Statsforvaltnin-
gen, jf. adoptionslovens § 10.  
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Statsforvaltningens afgørelse kan indbringes for domstolene, jf. adoptionslo-
vens § 11, ligesom forældrene har adgang til advokatbeskikkelse under hele 
sagens behandling, og der beskikkes en advokat for barnet, jf. adoptionslovens 
§ 15 a, stk. 2. 
 

 

 

Med venlig hilsen 

Mai Mercado 
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