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Folketingets Social- og Indenrigsudvalg 

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg har d. 7. januar 2020 stillet følgende spørgs-

mål nr. 212 (alm. del) til social- og indenrigsministeren, som hermed besvares. 

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mai Mercado (KF). 

Spørgsmål nr. 212: 

”Kan ministeren oplyse antallet af adoptioner uden samtykke for hvert år siden 2015 

og de nærmere omstændigheder vedrørende processen for de pågældende adoptioner, 

herunder hvornår adoptionerne er søgt, og hvornår der er truffet afgørelse i de kon-

krete sager?” 

Svar: 

Jeg har til brug for besvarelsen indhentet oplysninger fra Ankestyrelsen om antallet af 

sager, hvor der i det administrative system er truffet afgørelse om adoption uden sam-

tykke. Oplysningerne vedrører perioden fra den 1. oktober 2015, hvor kriterierne for 

adoption uden samtykke blev ændret, til den 31. december 2019.  

Det bemærkes, at fra den 1. oktober 2015 til den 30. juni 2019 traf Statsforvaltnin-

gen/Familieretshuset de administrative afgørelser, og siden 1. juli 2019 har Ankesty-

relsen truffet afgørelse om adoption uden samtykke, jf. nedenfor. 

Om processen i sager om adoption uden samtykke kan jeg oplyse, at det indlednings-

vist er kommunen, der foretager den skønsmæssige vurdering af, om hensynet til bar-

net afgørende taler for at gennemføre en adoption, om nødvendigt uden samtykke. 

Hvis det vurderes nødvendigt at gennemføre en adoption uden samtykke, indstiller 

kommunen dette til børn og unge-udvalget. Tilslutter udvalget sig kommunens vurde-

ring og indstilling, skal Ankestyrelsen vurdere sagen. Er styrelsen også enig i indstil-

lingen, kan styrelsen træffe afgørelse om, at barnet skal bortadopteres uden samtykke. 

Ankestyrelsens afgørelse kan påklages til domstolene. Opretholder domstolene Anke-

styrelsens afgørelse om at gennemføre en adoptionen uden samtykke, kan Ankestyrel-

sen meddele bevilling til adoption.  

Efter § 9, stk. 3, i adoptionsloven vil en adoption uden samtykke være mulig i de situa-

tioner, hvor forældrene varigt er ude af stand til at varetage omsorgen for barnet, og en 

adoption af hensyn til kontinuiteten og stabiliteten i barnets opvækst vil være bedst for 

barnet. Efter § 9, stk. 4, vil en adoption uden samtykke kunne ske i de situationer, hvor 

barnets tilknytning til en plejefamilie har antaget en sådan karakter, at det vil være 

skadeligt for barnet at bryde denne tilknytning. Af tabel 1 fremgår antallet af børn om 

hvem, der i perioden er truffet afgørelse om bortadoption uden samtykke, herunder 

antallet af gennemførte adoptioner og sager, der afventer udstedelse af bevilling. Ta-

bellen viser også antallet af sager, der verserer ved domstolene. Endelig viser tabellen 
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fordelingen på typen af adoption uden samtykke i de enkelte år, herunder om adoption 

er sket efter § 9, stk. 3 eller § 9, stk. 4 i adoptionsloven.  

 

Tabel 1 

Tal om adoption uden samtykke 

Periode Antal 

Udstedt bevilling 
eller afventer 
udstedelse af 
bevilling  

Verserer ved 
domstolene 

Type 

1/10 – 31/12 2015 
0 0 0 0 

2016 
1  1  bevilling 0 § 9, stk. 3 

2017 

7  7 bevillinger 0 

4, jf. § 9, stk. 3  

3, jf. § 9, stk. 4 

           

2018 
9  8 bevillinger 1 

4, jf. § 9, stk. 3  

5, jf. § 9, stk. 4 

2019 
22 bevillinger 

8 bevilliger  

3 afventer bevilling 
11 

10, jf. § 9, stk. 3  

12, jf. § 9, stk. 4 

I alt 

39 bevillinger 

24 bevillinger 

3 afventer bevil-
ling 

12 

19, jf. § 9, stk. 3  

20, jf. § 9, stk. 4 

 
 

Kilde: Ankestyrelsen 

 

Det er ikke muligt at oplyse, hvornår der er søgt om adoption uden samtykke, og der-

med hvor lang sagsbehandlingstiden har været fra sagens opstart. Sager om adoption 

uden samtykke begynder normalt som en sag om anbringelse, hvor det vurderes nød-

vendigt at anbringe barnet uden for hjemme uden samtykke fra forældrene.  

Derimod kan det oplyses, hvor lang sagsbehandlingstiden har været i det administrati-

ve system. Af tabel 2 fremgår således, hvor lang sagsbehandlingstiden for de 39 afgø-

relser har været, fra børn og unge-udvalget indstillede barnet til adoption uden sam-

tykke, til der blev truffet afgørelse om bortadoption i det administrative system. 

Tabel 2 

Sagsbehandlingstid i det administrative system 

Periode fra børn og unge-udvalgets indstilling til 
afgørelse i det administrative system 

Antal 

0-3 måneder 6 

3-6 måneder 19 

6-9 måneder 7 

9-12 måneder 4 

12-15 måneder 2 

15-18 måneder 1 

I alt 39 
 

Kilde: Ankestyrelsen 

 

Med venlig hilsen 

Astrid Krag 
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