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Nyhedsbrev - Januar 2017  

Kære medlem af Adoption & Samfund 

Velkommen til dette andet nyhedsbrev fra Adoption & Samfund. Vi håber at du tager godt imod det. Vi er 

altid lydhøre overfor forslag til indhold og forbedringer. 

 

Nye deadlines til magasinet Adoption & Samfund 

Efter aftale med bestyrelsen og i samarbejde med trykkeriet er der udarbejdet nye deadlines til det næste 

nummer af magasinet Adoption & Samfund. Ny deadline for redaktionelt stof er: 

ONSDAG D. 1. MARTS 

Det betyder, at deadline er tidligere end den deadline, der er trykt i sidste nummer af magasinet. 

Husk, at alle medlemmer og interessenter er meget velkomne til at indsende ris, ros, artikelforslag, 

personlige beretninger og fotos. Send dit stof til bladet@adoption.dk 

  

Nye anbefalinger ved nationale adoptioner 

Ankestyrelsen kom i november 2016 med nye anbefalinger om overgangen fra plejeforældre til 

adoptivforældre ved nationale adoptioner. Det sker på baggrund af erfaringer med nogle forløb, hvor 

plejefamilien har haft svært ved at afgive det barn, der skulle bortadopteres. Anbefalingerne handler om, 

hvordan kommunerne forbereder sagerne og vælger og vejleder plejefamilierne. Plejefamilien skal være i 

stand til at både at knytte sig til barnet, men også til at kunne overdrage barnet til adoptanter på en 

professionel måde, så det er vigtigt, at plejefamilierne både har erfaring, men også får den nødvendige 

rådgivning og støtte i processen. Læs hele artiklen her: 

https://ast.dk/naevn/adoptionsnaevnet/udgivelser-fra-adoptionsnaevnet/artikel-anbefalinger-til-

kommunen-om-udslusningsforlob-ved-nationale-adoptioner 

  

Din mening om magasinet 

Hovedbestyrelsen og redaktionen af Adoption & Samfund vil meget gerne høre, hvad medlemmerne mener 

om deres medlemsmagasin. Derfor har vi udarbejdet et spørgeskema, som vi vil bede jer om at udfylde. 

Alle medlemmer af en husstand, der læser i magasinet, er velkomne til at svare. Vi håber, I har lyst til at 

give jeres mening til kende, så vi kan skabe et magasin, der glæder så mange medlemmer så meget som 

muligt. Find spørgeskemaet via dette link: http://bit.ly/2hqVdW0 

mailto:bladet@adoption.dk
https://ast.dk/naevn/adoptionsnaevnet/udgivelser-fra-adoptionsnaevnet/artikel-anbefalinger-til-kommunen-om-udslusningsforlob-ved-nationale-adoptioner
https://ast.dk/naevn/adoptionsnaevnet/udgivelser-fra-adoptionsnaevnet/artikel-anbefalinger-til-kommunen-om-udslusningsforlob-ved-nationale-adoptioner
http://bit.ly/2hqVdW0
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Landsmødet 2016: 

Den 5. og 6. november 2016 afholdt vi Landsmøde på Dalum Landbrugsskole, og vi havde mange 

spændende oplægsholdere på programmet.  

Læs mere om Landsmødet her: http://adoption.dk/vi-skal-vaere-aabne-over-for-andres-kulturer-adoption-

samfunds-landsmoede-2016/ 

Og her: http://adoption.dk/landsmoedet-2016/ 

 

Massiv medieomtale om gebyrstørrelse og adoptionstilskud i slutningen af 2016 

Foreningen havde held til at få sat fokus på de urimeligt høje adoptionsgebyrer og det alt for lille 

adoptionstilskud, især efter den varslede forhøjelse af de samlede adoptionsgebyrer på op til kr. 57.000 pr. 

1. januar 2017. I den anledning deltog vi i en række indslag i TV og radio fredag, den 30. december 2016. 

Udgangspunktet var den pressemeddelelse, som vi omtalte i sidste nyhedsbrev, hvor vi gjorde opmærksom 

på den store ulighed, der er opstået, da det må konstateres, at det for mennesker med almindelige 

indtægter nærmest vil være umuligt at betale for gennemførelse af en adoption. Det ser ud til at det kan 

have båret frugt. I hvert fald var social- og børneminister Mai Mercado positiv overfor tanken om at forhøje 

adoptionstilskuddet og meddelte samme dag, at hun ville indkalde Folketingets partier til forhandlinger 

herom. Desværre så det ud til at Folketingets største parti ikke umiddelbart kunne tilslutte sig dette 

synspunkt. Adoption & Samfund finder dette fuldstændig uforståeligt og fortsætter kampen for, at det ikke 

er de høje adoptionsgebyrer der afgør, om man ønsker at tage vare på et barn, der har brug for forældre. 

 

http://adoption.dk/vi-skal-vaere-aabne-over-for-andres-kulturer-adoption-samfunds-landsmoede-2016/
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Adoptionsdialogens Dag 

Foreningens årlige arrangement - Adoptionsdialogen Dag - finder i år sted den 10. maj 2017. Den afholdes 

samme sted som sidst, dvs. i Festsalen på Nationalmuseet i København. Årets tema er det desværre 

stigende aktuelle problem: Racisme. Der udsendes senere nærmere informationer om dette arrangement. 

Folder om de nye godkendelsesrammer 

Den 1. januar 2016 trådte der nye regler i kraft på adoptionsområdet, og der blev blandt andet indført en 

ny ramme for godkendelsen som adoptant. Godkendelsesrammen beskriver alder samt fysisk og psykisk 

tilstand hos det barn, som ansøgeren godkendes til at kunne adoptere.  

Med de nye regler er begreberne ”almen” og ”udvidet godkendelse” afskaffet og erstattet af én 

godkendelse (generel godkendelse). Den nye godkendelse rummer mere end den almene godkendelse.  

Formålet med den nye godkendelsesramme er at opnå en mere enkel og tidssvarende ramme, der afspejler 

formidlingssituationen og de børn, der frigives til adoption. Læs mere i pjecen her: 

https://ast.dk/filer/naevn/adoptionsnaevnet/pjece-om-den-nye-godkendelsesramme.pdf 

Nyhed fra Færøerne! 

Hovedbestyrelsen har modtaget denne hilsen fra vore gode kolleger og venner i Færøerne: 
 
Sidst i oktober 2016 blev loven om det særlige børnetilskud for børn af eneadoptanter ændret på Færøerne.  
Ættleiðingarfelagið (frivilligt forening for adopterede og deres familier på Færøerne) havde arbejdet for 
denne lovændring i 3 år, og den gik enstemmig igennem i Lagtinget. Der er p.t. 2 børn adopteret af enlige 
på Færøerne. 
 
Venlig hilsen Annie Heinesen, formand i Ættleiðingarfelagið 
 

Konstituering efter Landsgeneralforsamlingen den 6. november 2016 

Det er måske en gammel nyhed for mange af jer, men for god ordens skyld skal nævnes, at 

Hovedbestyrelsen (HB) efter Landsgeneralforsamlingen har ny-konstitueret sig således: 

Formand, Michael Paaske 

Næstformand, Sanne Vindahl Nyvang 

Næstformand, Claus Bo Hansen 

Sekretær, udpeget udenfor HB, Carl Erik Agerholm 

Kasserer, udpeget udenfor HB; Ellen Larsen 

Som noget nyt har vi nedsat et Forretningsudvalg (FU) bestående af: 

Michael Paaske, Sanne Vindahl Nyvang, Claus Bo Hansen, Lene Borg, Tina Maria Petersen og Sine Knorr. 

 

På vegne af Hovedbestyrelsen og mange hilsner 

Michael Paaske og Lene Borg, Adoption & Samfund  

https://ast.dk/filer/naevn/adoptionsnaevnet/pjece-om-den-nye-godkendelsesramme.pdf

