Rønde, den 10. februar 2015

Høringssvar fra Adoption & Samfund vedrørende lovforslag om modernisering af
adoptionsloven – et nyt adoptionssystem
Adoption & Samfund ser frem til, at den politiske aftale om et nyt adoptionssystem er på vej
til at blive indarbejdet i lovgivningen.
Lovforslaget indeholder nogle centrale forbedringer af det danske adoptionssystem, som vi
mener vil være med til at sikre rammerne for, at Danmark fortsat vil være blandt de lande i
verden, som påtager sig et globalt ansvar for at finde familier til børn, som har brug for en ny
familie.
Der er givet politisk opbakning til at sikre den nødvendige faglige og økonomiske
bæredygtighed under de formidlende organisationer. Dette, kombineret med et styrket
statsligt tilsyn, har potentialet til at sikre Danmark som foregangsland for legale og etisk
forsvarlige adoptioner. Adopterede og adoptivfamilien er lovmæssigt sikret adoptionsfaglig
rådgivning og støtte. Med disse forbedringer mener vi, at barnet er sat i centrum for
adoptionsformidlingen.
Nedenfor ses Adoption og Samfunds konkrete bemærkninger til lovforslaget inkl.
bemærkninger. Adoption & Samfund medvirker gerne til at indgå i en videre dialog om,
hvordan loven bliver omsat til praksis, idet væsentlige dele af den politiske aftale resterer at
blive udfoldet i administrative regler.
1. Fleksibel PAS-rådgivning efter barnets behov
Adoption & Samfund foreslår, at begge rådgivningsforløb - frem for kun det ene - kan
placeres i hele barnets opvækst op til 18 år. I de tilfælde, hvor adoptionsrelaterede
vanskeligheder først opstår senere i barndommen, mener vi, at en mere fleksibel PASordning i højere grad vil imødekomme barnets behov. Vi støtter, at lovforslaget indeholder
obligatorisk rådgivning for alle familier før og efter hjemtagelsen af barnet.
2. Bedre løbende tilsyn fremfor tidsbegrænsninger
Adoption & Samfund foreslår, at der ikke sættes tidsbegrænsninger for dels godkendelse af
adoptionsformidlende organisationer i Danmark og dels de samarbejder, som etableres med
udenlandske myndigheder og organisationer. Lovforslaget indeholder både gode intentioner
og bestemmelser, som skal sikre et bedre løbende tilsyn med adoptionsområdet. Et godt
løbende tilsyn bør overflødiggøre tidsbegrænsninger, som kan skabe usikkerhed om danske
organisationer som en stabil samarbejdspart. Vi bør i stedet have tillid til, at det løbende
tilsyn virker, og administrative regler bør kunne sikre, at man i bestemte tidsintervaller
foretager mere grundige evalueringer af samarbejder.
3. Brugerinddragelse
Adoption & Samfund foreslår, at de formidlende organisationer forpligtes til at sikre
brugerinddragelse af adoptanter på venteliste. Brugerinddragelsen skal sikre, at der er en
dialog om, hvordan adoptionsforløbene opleves af adoptanterne, og at der er en dialog om
generelle forhold, som har betydning for adoptanterne.
Adoption & Samfund
v. formand Jens Damkjær, Vestre Fasanvej 53, 8410 Rønde
Tlf. 40 83 41 93- email: jens.damkjaer@adoption.dk

