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Folketingets Social- og Ældreudvalg 

Folketingets Social- og Ældreudvalg har d. 13. september 2021 stillet følgende 

spørgsmål nr. 865 (alm. del) til social- og ældreministeren, som hermed 

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

Spørgsmål nr. 865: 

”Vil ministeren redegøre for, hvor mange tvangsbortadoptioner der har været de 

sidste 4 år opgjort pr. kommune og barnets alder, og vil ministeren redegøre for, om 
en kommune er forpligtet til at undersøge og inddrage barnets netværk inden en 
anbringelse eller en tvangsbortadoption?” 

Svar: 

Til besvarelsen af spørgsmålet om, hvor mange adoptioner uden samtykke der 

har været de sidste fire år, har jeg indhentet bidrag fra Ankestyrelsen. Af den 

vedlagte tabel 1 fremgår antallet af adoptioner uden samtykke i perioden 1. 

januar 2016 - 30. juni 2021 opgjort på barnets fødselsår med oplysning om 

kommune og årstal (dato for den administrative afgørelse). 

 

Udvalget har desuden bedt mig redegøre for, hvorvidt en kommune er forpligtet 

til at undersøge og inddrage barnets netværk forud for en tvangsmæssig 

anbringelse eller adoption. 

 

Efter servicelovens § 47 skal kommunalbestyrelsen overveje, hvordan der kan 

ske systematisk inddragelse af familie og børn i sager om udsatte børn og 

unge. Inddragelsen skal sikre, at familiens og netværkets viden om barnet 

afdækkes samtidig med, at de ressourcer, der er i familien og netværket, 

afdækkes og inddrages i løsningen af barnets problemer. 

 

Servicelovens § 59 opstiller en række krav til, hvad forvaltningens indstilling til 

børn og unge-udvalget om en anbringelse uden samtykke skal indeholde. 

Formålet med kravene er bl.a. at sikre borgernes retssikkerhed og at få en 

større gennemsigtighed i forhold til beslutningsgrundlaget, som det foreligger 

for udvalget. 
 
Der skal bl.a. redegøres for de ressourcer, der findes i barnets eller den unges 
familie eller i netværket, jf. servicelovens § 50, stk. 4, og § 59, nr. 1. Det kan 
give mulighed for at afdække, om der er andre løsninger end en anbringelse 
uden for hjemmet, og om anbringelsen kan ske i barnets eller den unges 
netværk. 
 
Kommunen er forpligtet til at oplyse sagen i tilstrækkeligt og relevant omfang. 
Kommunen skal udarbejde en børnefaglig undersøgelse og er her forpligtet til 
at anlægge en helhedsbetragtning ift. barnets forhold og behov. Det betyder, at 
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kommunen skal arbejde bredt og helhedsorienteret, og at undersøgelsen 
dermed bl.a. også skal afdække ressourcer hos barnet, familien og netværket. 
Det er kommunen, der vurderer, hvornår afdækningen er tilstrækkelig, på 
baggrund af forholdene i den enkelte sag og det konkrete barns eller den 
unges individuelle situation. 

Tilsvarende gælder det, at der forud for alle typer af adoptioner, der starter som 

en socialsag efter servicelovens § 68d, foretages en helhedsvurdering af 

barnets forhold, herunder af barnets øvrige familie. 

 

 

Med venlig hilsen 

Astrid Krag 

 

 

Bilag: 

Bilag 1: Oversigt over antal adoptioner uden samtykke i perioden 1. januar 

2016 - 30. juni 2021 
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