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Folketingets Social-,  

Indenrigs- og Børneudvalg 

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

let følgende spørgsmål nr. 200 (alm. del) til børne- og socialministeren, som 

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

 

Spørgsmål nr. 200: 
”Hvilke overvejelser gør ministeren sig i anledning af, at det af et sparekatalog 
fra Lolland kommune fremgår, at kommunen med fem tvangsadopterede børn 
kan spare fire millioner kroner i 2022? Der henvises til artiklen på dr.dk d. 19. 

december 2018 med overskriften ”Kommune sætter turbo på tvangsadoptio-
ner”.” 
 

Svar: 

Når et barn adopteres, får det en familie, som kan udgøre en tryg og stabil 

base for barnet i opvæksten. Alternativet til dette vil i sager om adoption uden 

samtykke ofte være et anbringelsesforløb, der er langvarigt og måske med et 

antal skift mellem plejefamilier og opholdssteder. 

 

Helt grundlæggende gennemføres adoptioner uden samtykke således ikke for 

at opnå en økonomiske besparelse, men derimod for at give et barn en mere 

stabil og tryg barndom i en familie. En kommunes eventuelle besparelser må 

ikke indgå som et led i vurderingen af, om betingelserne for adoption uden 

samtykke er opfyldt.  

 

Det fremgår af adoptionsloven, at før adoption uden samtykke kan meddeles, 

skal betingelserne for anbringelse af barnet uden for hjemmet i § 58, stk. 1, nr. 

1 eller 2, i lov om social service være opfyldt. Derudover skal det enten være 

sandsynliggjort, at forældrene varigt vil være ude af stand til at varetage omsor-

gen for barnet, jf. adoptionslovens § 9, stk. 3, eller, at barnets tilknytning til ple-

jefamilien har antaget en sådan karakter, at det vil være skadeligt for barnet at 

bryde denne tilknytning, jf. adoptionslovens § 9, stk. 4.  

 

Sagsgangen hos de involverede myndigheder skal sikre en grundig belysning 

af barnets og forældrenes forhold og en grundig børnefaglig og juridisk be-

handling. 
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Jeg henviser til min samtidige besvarelse af SOU alm. del – spm. 197 og 199, 

hvor det bl.a. fremgår, at afgørelsen om adoption uden samtykke træffes af 

Statsforvaltningen, der ved afgørelsen skal sikre, at adoptionslovens betingel-

ser for at gennemføre en adoption uden samtykke er opfyldt, og at adoption er 

bedst for barnet. Statsforvaltningens afgørelse kan indbringes for domstolene. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Mai Mercado 
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