Få mere at vide
Du kan læse mere om adoption uden samtykke i vejledning om frigivelse af børn til
national adoption. Vejledningen er udarbejdet af Familiestyrelsen i samarbejde med
Socialministeriet samt Ankestyrelsen.

Adoption
uden
samtykke

Find vejledningen på Familiestyrelsens hjemmeside, familiestyrelsen.dk
Du kan læse mere om frivillig adoption på Adoptionsnævnets hjemmeside, adopt.dk
Du er også velkommen til at kontakte den lokale statsforvaltning, Ankestyrelsen eller
Familiestyrelsen for at få flere oplysninger.
Statsforvaltningernes hjemmeside kan findes på statsforvaltning.dk

(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.
Adoption uden samtykke kan kun
gennemføres i de tilfælde, hvor
det vurderes, at forældrene aldrig
vil kunne tage sig af børnene og give
dem en stabil familierelation.
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Sådan indleder kommunen sagen

Til gavn for barnet
Det gælder for alle typer af adoption, at adoptionen skal være til gavn for barnet,
uanset om adoptionen sker med eller uden samtykke.

Betingelser for adoption uden samtykke
• Hvis barnet er under 1 år, skal det godtgøres, at forældrene varigt vil være ude af
stand til at varetage omsorgen for barnet og heller ikke vil være i stand til at spille
en positiv rolle for barnet i forbindelse med samvær.
• Hvis barnet har været anbragt uden for hjemmet i mindst 3 år, skal det godtgøres,
at forældrene varigt vil være ude af stand til at varetage omsorgen for barnet.
• Hvis væsentlige hensyn til, hvad der er bedst for barnet, taler for det, kan der i
andre særlige tilfælde gennemføres en adoption uden samtykke.

Forskelle mellem adoption og anbringelse
• Der er strengere betingelser for at gennemføre en adoption uden samtykke end en
anbringelse.
• Adoption gennemføres kun, når forhold hos forældrene gør, at disse er varigt uden
forældreevne – altså ikke forhold hos barnet.

Plejebarnsadoption eller fremmedadoption
Et barn under 1 år vil kunne bortadopteres ved fremmedadoption. Det er Adop
tionsnævnet, 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 opfølgningsrap
porter eller at adoptionen ikke er anonym. I nogle tilfælde mødes de biologiske for
ældre 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 vil ofte være åbne, men med forskellige grader af
åbenhed.

Hvis man som medarbejder i kommunen mener, at adoption kan være den bedste
løsning for barnet, bør man allerførst holde en samtale med forældrene med henblik
på at undersøge, om de eventuelt 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 løs
ning for barnet.
Hvis forældremyndighedsindehaveren derimod ikke vil samtykke til adoptionen, skal
der foretages undersøgelser af begge forældres forældreevne. Kun hvis begge for
ældre – uanset om en af dem eller begge har (del i) forældremyndigheden – er uden
forældreevne, kan sagen fortsætte.
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 kan behandles i kommunens børn og unge-udvalg skal kommunen bede
statsforvaltningen om at beskikke en advokat for barnet og give tilbud om beskik
kelse af en advokat for forældrene, indehaveren af forældremyndigheden (hvis denne
er en anden end forældrene) og eventuelle plejeforældre.

Sagens gang
• Forvaltningen forelægger en indstilling om adoption uden samtykke for børn og
unge-udvalget.
• Hvis børn og unge-udvalget er enigt i indstillingen, forlægges sagen for Ankestyrel
sen.
• Hvis Ankestyrelsen er enig i indstillingen, sendes sagen til statsforvaltningen.
• Statsforvaltningen træffer afgørelse om adoption. Inden afgørelsen træffes, fore
lægges sagen for Familiestyrelsen.
• Statsforvaltningens afgørelse kan inden 14 dage indbringes for retten. Kommunen
har ikke partsstatus.

Efter adoptionen
Efter adoptionen vil det være muligt for de oprindelige forældre at modtage opfølgnings
rappoter om barnet. Dette gælder uanset om adoptionen er gennemført med eller uden
samtykke for 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.

