Med barnet i centrum
Pjece om forældremyndighed,
barnets bopæl, samvær,
barnets rettigheder,
børnesagkyndig rådgivning,
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Vejledning om
behandling af sager
om stedbarns- og
familieadoption
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Statsforvaltningen behandler sager om international og national fremmedadoption, familieadoption og stedbarnsadoption.
I denne pjece kan du læse om behandlingen af sager om stedbarns- og
familieadoption.
Det er Statsforvaltningens opgave at behandle din adoptionssag korrekt og hurtigt
inden for rammerne af gældende lovgivning.
Du kan få nærmere vejledning på vores hjemmeside: www.statsforvaltningen.dk og
på Ankestyrelsens Familieretsafdelings hjemmeside: www.ast.dk

Ansøgninger

Du skal ansøge om familie- og stedbarnsadoption ved at udfylde en elektroniske
ansøgningsblanket på borger.dk.
På vores hjemmeside kan du får yderligere vejledning om indgivelse af ansøgning og
fritagelse for at indgive ansøgninger elektronisk.
Det fremgår af ansøgningsskemaet, hvilke oplysninger du skal sende til os.
For at behandle din sag skal vi bruge de originale udenlandske attester og dokumenter.
Du skal vedlægge en oversættelse af attesterne og dokumenterne, medmindre de foreOLJJHUSnVYHQVNQRUVN¿QVNLVODQGVNHQJHOVNHOOHUW\VN

Sagens

Din adoptionssag vil blive behandlet af en sagsbehandler i Statsforvaltningens

oplysning

Adoptionskontor i Ringkøbing.
Ansøgeren vil normalt selv skulle give de nødvendige oplysninger til sagen, men
Statsforvaltningen kan i et vist omfang indhente oplysninger fra andre personer og
andre myndigheder.
Statsforvaltningen indhenter oplysninger til sagen enten på møder eller på skriftligt
grundlag.

Møder

Møder afholdes ved Statsforvaltningens Afdelingskontorer, som er placeret rundt om i
landet. Parter indkaldes til møde i det kontor, hvor de ønsker at blive indkaldt, eller
nærmest bopælen. Parter der bor i udlandet vil blive indkaldt til møde på en dansk
ambassade eller et konsulat i det land, hvor parten opholder sig.
Statsforvaltningen indkalder den, der skal adopteres til samtale
I sager om adoption af mindreårige børn, indkalder vi barnet til en samtale, hvis barnet
har tilstrækkelig modenhed til at kunne udtale sig om adoptionen. Normalt vil det være,
når barnet er startet i skole.

Partshøring

Du vil få mulighed for at udtale dig om oplysninger af betydning for afgørelsen, inden vi
træffer afgørelse. Du må således også forvente, at andre parter i sagen får kendskab til
de oplysninger, som du selv har givet.

Aktindsigt

Du har med de begrænsninger, der følger af lovgivningen, ret til at få kopi af sagens
DNWHU+YLVGX¡QVNHUNRSLDIGHVDPPHVDJVDNWHUÀHUHJDQJHNDQ6WDWVIRUYDOWQLQJHQ
afslå anmodningen eller opkræve et gebyr.
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Efter persondataloven har du ret til indsigt i databehandlede oplysninger. Yderligere inforPDWLRQRPGLQHUHWWLJKHGHUHIWHUSHUVRQGDWDORYHQ¿QGHVSnZZZGDWDWLOV\QHWGN

Advokatbe-

I sager om familie-eller plejebarnsadoption kan Statsforvaltningen beskikke en advokat

skikkelse

for barnet, hvis barnet bor her i landet og er fyldt 3 år. I sager, hvor forældrene ikke
har givet samtykke til adoptionen, skal barnet have beskikket en advokat.

Statsforvaltningen tilbyder i sager om tvangsadoption barnets forældre, forældremyndighedsindehaverne og eventuelle plejeforældre advokatbeskikkelse under den administrative
behandling af sagen.
I andre typer af adoptionssager er der ikke mulighed for at få beskikket advokat under sagen.

Sagsbehand-

Sagsbehandlingstiden vil være forskellig fra sag til sag.

lingstider
Sager om familie- og stedbarnsadoption behandles normalt inden for 2-3 måneder. I
sager, hvor der skal indhentes oplysninger fra udlandet, vil sagsbehandlingstiden dog
være længere.

Du kan selv påvirke sagsbehandlingstiden ved at svare hurtigt på Statsforvaltningens
KHQYHQGHOVHURPRSO\VQLQJHURJYHGDWXQGJnDWDÀ\VHP¡GHU

Hvis du vil

Du kan klage over Statsforvaltningens afgørelser om adoption til Ankestyrelsen, Familie-

klage

retsafdelingen, eller indbringe afgørelsen for domstolene. Når vi træffer afgørelser, hvor
du ikke får medhold i sagen, giver vi dig en klagevejledning sammen med afgørelsen.
Du bør være opmærksom på eventuelle klagefrister.

Henvendelser

Du kan ringe til Statsforvaltningens INFO-center på 72 56 70 00. Du kan læse mere

til Statsfor-

om INFO-centret på www.statsforvaltningen.dk, hvor du også kan se åbningstider for

valtningen

telefonisk og personlig henvendelse.
Du kan også skrive et brev til os eller sende en e-mail.
Vi anbefaler, at du sender sikre e-mails til os via din postkasse på borger.dk.
Hvis du vil sende et brev til os, skal du sende det til Statsforvaltningens hovedpostadresse:

Statsforvaltningen
Storetorv 10
6200 Aabenraa
Af hensyn til vores ekspeditionstid beder vi om, at du ikke fremsender enslydende ansøgninger og sagsoplysninger i brev og på e-mail.
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Statsforvaltningen

Storetorv 10
6200 Aabenraa
www.statsforvaltningen.dk
Statsforvaltningens
INFO-center

Telefon 72 56 70 00
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