Notat:

Estimerede udgifter hvis eneadoptantbørn får det særlige børnetilskud til børn af
eneforsørgere .

Beregningsgrundlag og overordnede forudsætninger
Der findes ingen officielle statistikker over eneadoptantbørn, der vil være omfattet af en lovgivning. Derfor
må antallet estimeres ud fra pålidelige kilder så som Adoptionsnævnets tal for godkendelser og de
formidlende organisationers tal for hjemtagelser.
Adoptionsnævnets hjemmeside fortæller at der ( sammentalt) siden 1997 er godkendt 616 eneadoptioner.
De formidlende organisationer AC Børnehjælp og Danadopt har 10.10. 2011 oplyst til Adoption & Samfund
at der pr. 30. september 2011 er hjemtaget i alt 453 børn til eneadoptanter fra 1994 til 30.9.2011. Til dette
tal skal lægges et forventet antal på 8 for resten af 2011, hvorved antallet primo 2012 er 461. Af disse er
454 under 18 år den 1. januar 2012.
Ovennævnte tal er ikke den præcise sandhed. I opadgående retning tæller nogle få private eneadoptioner,
som ikke har været gennem de formidlende organisationer. Desuden oplyser Danadopt at der kan der
være enkelte adoptioner af søskende, der regnes for én. I modsat retning tæller at nogle eneadoptanter
efter hjemtagelsen har indgået ægteskab eller måske registreret partnerskab hvor ægtefælle/partner har
valgt at adoptere eneadoptantens barn/børn. Dermed vil disse børn ikke være berettiget til det særlige
børnetilskud
Henset til




en typisk ventetid på 3-5 år på hjemtagelsen
40-60 godkendelser om året de seneste år
At erfaringsmæssigt resulterer ikke alle godkendelser i en hjemtagelse

synes der alt i alt at være en acceptabel overensstemmelse mellem ovennævnte godkendelsestal og
hjemtagelsestal. Hjemtagelsestallene må med andre ord anses for både tilstrækkelige troværdige og
anvendelige til formålet.

Forudsætning for beregninger af udgifter 2012-2016






Tilskud gives kun til børn under 18 år
Antallet af årlige hjemtagelser i 2012-2016 er samme tal som i 2010 og 2011, dvs. 33 p.a.
AC´s oplysninger om fødselsdato og hjemtagelsestidspunkt for hvert enkelt barn tages som
udgangspunkt for aldersbedømmelsen. Danadopt har ikke oplyst fødselsdato for hver hjemtagelse,
men da Danadopt stort set ingen børn har hjemtaget før år 2000 har det ingen praktisk betydning.
Det særlige børnetilskud udgør i 2011 14.316 kr. incl. Tillæg. Beregningerne sker ud fra dette tal.

Forventet udgift, tilskudsniveau 2011
År

Modtagere
primo

Nye modtagere
i året

2012
2013
2014
2015
2016

454
485
517
539
562

33
33
33
33
33

Årets
ophørende
modtagere
(udgående
fødselsår)
2 (1994)
1 (1995)
11 (1996)
10 (1997)
11 (1998)

Nettotilgang
hele året

31
32
22
23
22

Gns. Modtagere i
2012
(= modtagere primo
+ halvdelen af
nettotilgang)
470
501
529
550
573

Årets
udgift i
mio. v.
14.316
p.a.
6,7
7,2
7,6
7,9
8,2

Med ovennævnte forudsætninger vil udgiftsstigningen blive dæmpet yderligere i de følgende år, idet
antallet af eneadoptantbørn født i 1999 og de nærmest følgende år ligger på omkring 20 om året.
Der knytter sig i øvrigt en stor usikkerhed til tallene, da der de seneste år har vist sig både længere
ventetider og færre formidlingsmuligheder for eneadoptanter. Det kan således ikke udelukkes at
nettomodtagertallet vil påbegynde et fald i årene efter 2015 eller måske endda tidligere.
Til yderligere kvalificering kan nævnes at Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed i et svar til Folketingets
Socialudvalg den 11. december 2011 i sag B 74 vurderede at udgiften i 2007 til 420 børn ville udgøre 5,3
millioner kroner. Den årlige stigningstakst blev skønnet til 0,9 mio kr. med angivelse af betydelig
usikkerhed pga. stigende ventetider m.v. Desuden forventedes en lavere stigningstakt fra 2010 fordi de
ældste børn af eneadoptanter ville være mere end 18 år..
De tal der blev fremlagt for Folketinget i 2006 baserer sig udelukkende på godkendelser og en ventetid på 1
år. Ovenstående data tager udgangspunkt i faktiske formidlinger, og er i derfor langt mere præcise.
Henset til de seneste års udvikling må der konstateres god overensstemmelse mellem de daværende
beregninger til Folketinget og ovennævnte.
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