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Tak for foreningens breve af 27. novemb er 2012 og 28. november 2012 om
adoption.
I det første brev har I vedlagt en DVD fra adoptionskonferencen ,,Adoption

-

J.nr. 2012-9168

en

politisk hånd tilet godt liv" der blev afholdt på christiansborg den ,19. september 2012. I fremhæver tre områder på adoptionsområdet, hvor foreningen ønsker ændringer. Det drejer sig om en permanent pAS ordning (post Adoption
services), oprettelse af et Videns- og Formrdlingscenter om adoption samt ophævelse af 26-år's reglen for familiesam,"nenføring for adoptivbørn.
I foreningens brev af 28. november 2012 har I uddybet Jeres ønsker i forhold til

en permanent PAS ordning og et videns- og Formidlingscenter for adoption. I
anfører bl a. i brevet, at de nuværende pAS-tilbud ikke er tilstrækkelige til at
sikre børn med adoptivbaggrund en tilstrækkelig god opvækst. I har på den
baggrund foretaget en nærmere beregning af udgifterne ved en permanent
PAS-ordning og herudover også udgifterne ved etablering af et Videns- og formidlingscenter for adoption.

som foreningen er inde på, holdt jeg møde med Folketingets partier fredag den
30. november 2012, hvor vi drøftede adoptionsområdet generelt. Der var på
mødet enighed om at se nærmere på, hvordan adoptivforældrene kan sikres
mere rådgivning og støtte. Jeg kan i øvrigt tiljeres orientering oplyse, at jeg i
denne uge har afholdt endnu et møde med partierne om adoptionsområdet.
Jeg vil meget gerne kvittere for jeres store engagement på området og takker
for det store arbejde i forhold til de aktuelt fremlagte forslag, som vil indgå i de
videre overvejelser på området. Jeg synes, det vil være relevant, at vi holder et

møde i det nye år, hvor vi kan få lejlighed til at drøfte adoptionsområdet. Det
håber jeg, at I er indstillede på. Mine medarbejdere vil kontakte jer i det nye år
med henblik på at finde en dato for et møde.
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