Med barnet i centrum
Pjece om forældremyndighed,
barnets bopæl, samvær,
barnets rettigheder,
børnesagkyndig rådgivning,
konfliktmægling og parrådgivning

Adoption uden
samtykke
Tvangsadoption
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Adoption uden samtykke har det hovedformål at
sikre børn, der ellers ville have været anbragt uden
for hjemmet hele deres barndom, en mulighed for
kontinuitet og stabilitet.
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Til barnets bedste
Det gælder for alle typer af adoptioner, at adoptionen skal være til barnets
bedste, uanset om adoptionen sker med eller uden samtykke fra forældrene.

Betingelser for adoption uden samtykke
Sager, hvor forældrene er ude af stand til at varetage omsorgen for barnet
• D
 er skal være åbenbar risiko for alvorlig skade på barnets sundhed eller udvikling
på grund af forhold i hjemmet.
• D
 et skal være sandsynliggjort, at forældrene varigt vil være ude af stand til
at varetage omsorgen for barnet.
• Det

skal være sandsynliggjort, at adoption af hensyn til kontinuiteten og stabiliteten
i barnets opvækst vil være til barnets bedste.
Sager, hvor barnet har særlig tilknytning til plejeforældrene
• D
 er skal være åbenbar risiko for alvorlig skade på barnets sundhed eller udvikling
på grund af forhold i hjemmet eller hos barnet selv.
• Barnet

skal være så nært knyttet til plejeforældrene, at det vil være skadeligt for
barnet at bryde denne tilknytning.
Andre sager om adoption uden samtykke
• Der

kan i særlige tilfælde gennemføres en adoption uden samtykke, hvis væsentlige
hensyn til, hvad der er bedst for barnet, taler for det.

Plejebarnsadoption eller fremmedadoption
Et barn vil kunne bortadopteres ved fremmedadoption. Det er Adoptionsnævnet, der
vælger en familie til barnet blandt allerede godkendte adoptanter. Adoptionen vil ofte
være anonym, men kan have forskellige grader af åbenhed. Det kan f.eks. være, at de
biologiske forældre modtager anonymiserede opfølgningsrapporter, eller at adoptionen
ikke er anonym. I nogle tilfælde mødes de biologiske forældre med barnet og/eller
adoptanten.
Et barn, der har været anbragt hos samme plejefamilie i mindst 3 år, vil kunne adopteres
enten af plejeforældrene eller af godkendte adoptanter, der udvælges af Adoptionsnævnet. Adoptionerne kan være åbne, men med forskellige grader af åbenhed.
Et barn, der har været anbragt hos samme plejefamilie i mindre end 3 år, vil kunne
adopteres af plejeforældrene, hvis det vil være skadeligt for barnet at bryde dets
tilknytning til familien.
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Sådan indleder kommunen sagen
Hvis man som medarbejder i kommunen mener, at adoption kan være den bedste løsning for barnet, bør man allerførst afholde en samtale med forældrene for at undersøge,
om de vil samtykke til en adoption. Hvis dette er tilfældet, bør man rette henvendelse til
Statsforvaltningen, som i samarbejde med kommunen vil afdække forholdene nærmere,
herunder vurdere, om adoption er den bedste løsning for barnet.
Hvis forældrene ikke vil samtykke til adoptionen, skal der foretages undersøgelser
af begge forældres forældreevne. Kun hvis det sandsynliggøres, at begge forældre –
uanset om en af dem eller begge har forældremyndighed – er uden forældreevne, kan
sagen fortsætte. Undtagelsen hertil er børn med nær tilknytning til plejefamilien, hvor
det vil være skadeligt for barnet at bryde denne tilknytning.
Kommunen kan rejse en sag om adoption uden samtykke, hvis kommunen vurderer,
at adoption vil være bedst for barnet. Sagen kan godt begynde, inden barnet er født.
Inden sagen behandles i kommunens børn- og ungeudvalg, skal kommunen bede
Statsforvaltningen om at beskikke en advokat for barnet og give tilbud om advokatbeskikkelse for forældrene, indehaveren af forældremyndigheden (hvis denne er en
anden end forældrene) og eventuelle plejeforældre.
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Sagens gang
• K
 ommunen kontakter Statsforvaltningen med henblik på beskikkelse af advokater
for sagens parter.
• K
 ommunen forelægger en indstilling om adoption uden samtykke for børnog ungeudvalget.
• H
 vis børn- og ungeudvalget er enige i indstillingen, forelægges sagen for
Ankestyrelsen.
• H
 vis Ankestyrelsen er enig i indstillingen, sendes sagen til Statsforvaltningen.
• S
 tatsforvaltningen træffer afgørelse om adoption.
• S
 tatsforvaltningens afgørelse kan inden 14 dage indbringes for retten. Kommunen
har ikke partsstatus og kan derfor ikke få prøvet sagen ved domstolene.

Efter adoptionen
Efter adoptionen vil det være muligt for de oprindelige forældre at modtage opfølgningsrapporter om barnet. Dette gælder uanset om adoptionen er gennemført med eller uden
samtykke fra forældrene.
I helt særlige tilfælde vil det også være muligt for barnets oprindelige slægtninge at
få fastsat samvær eller anden kontakt med barnet. Afgørelsen træffes af Statsforvaltningen med udgangspunkt i, hvad der er bedst for barnet. Afgørelsen træffes først
efter adoptionens gennemførelse.
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Få mere at vide
Du kan læse mere om adoption uden samtykke i vejledning om frigivelse af børn
til national adoption. Du kan finde vejledningen på Ankestyrelsens hjemmeside.
Du kan læse mere om frivillig adoption på Adoptionsnævnets hjemmeside
www.adopt.dk – Du skal være opmærksom på, at Adoptionsnævnet hører til
under Ankestyrelsen.

Du er også velkommen til at kontakte Statsforvaltningen, Ankestyrelsen eller VISO
for at få flere oplysninger.
www.statsforvaltningen.dk
www.ankestyrelsen.dk
www.socialstyrelsen.dk/viso
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Statsforvaltningen

Storetorv 10
6200 Aabenraa

www.statsforvaltningen.dk
Statsforvaltningens
INFO-center

Telefon 72 56 70 00
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