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Folketingets Social- og Indenrigsudvalg 

Folketingets Social- og Indenrigsudvalget har d. 6. december 2019 stillet følgende 

spørgsmål nr. 173 (alm. del) til social- og indenrigsministeren, som hermed besvares. 

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Adsbøl (DF). 

Spørgsmål nr. 173: 

”Vil ministeren oplyse, hvorfor ministeren ikke har orienteret udvalget om udfordrin-

gerne på adoptionsområdet løbende og inden, at Danish International Adoption (DIA) 

måtte træffe beslutning om at stoppe for at tage nye adoptanter ind til international 

adoption?” 

Svar: 

Jeg orienterede den 5. december 2019 ordførerne om DIAs beslutning om at stoppe for 

nye ansøgere indtil videre.  

Derudover skal jeg bemærke, at ordførerne i forbindelse med satspuljeforhandlingerne 

for 2019 blev orienteret om udfordringerne på adoptionsområdet, og den indgåede 

satspuljeaftale for 2019 vedrørende international adoption afspejler netop denne situ-

ation.  

Det fremgår således af initiativbeskrivelsen bag aftalen, at det blev vurderet ”at være 

nødvendigt at ændre strukturen for formidlingen til international adoption inden for 

et par år, da det i modsat fald må antages ikke at være muligt at tilbyde formidling af 

børn til adoption herefter. Det vil skulle afdækkes, hvilke alternativer der findes til den 

nuværende struktur på området, herunder hvilken grad af statslig involvering – faktisk 

og/eller økonomisk – dette vil forudsætte.”  

Det blev, som det også fremgår af min samtidige besvarelse af SOU alm. del spørgsmål 

170, samtidig besluttet at iværksætte denne afdækning, der skal indgå i politiske drøf-

telser med henblik på at finde en bæredygtig struktur for formidling af børn til inter-

national adoption.  

På det årlige statusmøde for international adoption den 5. april 2019 orienterede den 

daværende minister endvidere ordførerne om, at situationen på formidlingsområdet 

fortsat var alvorlig. 
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Det fremgår af DIAs orientering, at der nu af organisationen er truffet beslutning om 

indtil videre at stoppe for tilmelding af nye ansøgere. I forlængelse heraf vil jeg gerne 

understrege, at jeg har fokus på, at vi hurtigst muligt finder en løsning på, hvordan vi 

kan sikre et robust system for adoptionsformidlingen. 

 

Med venlig hilsen 

Astrid Krag 
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