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KL's bemærkninger til høring om ændring af adoptionsloven, lov 
om social service og forskellige andre love (Kontinuitet og enkle 
forløb for børn, der adopteres uden samtykke) 

Børne- og Socialministeriet har den 23. oktober 2018 bedt KL om eventu-
elle bemærkninger til udkast til lov om ændring af adoptionsloven, lov om 
social service og forskellige andre love (Kontinuitet og enkle forløb for 
børn, der adopteres uden samtykke). Høringssvaret skal være Børne- og 
Socialministeriet i hænde den 21. november 2018. 

Det har ikke været muligt at få KL's høringssvar politisk behandlet inden 
fristen. KL fremsender derfor et foreløbigt høringssvar og vil fremsende 
eventuelle yderligere bemærkninger, når sagen har været politisk be-
handlet. 

KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser. 

KL har følgende bemærkninger til udkast til lov om ændring af adoptions-
loven [...] (Kontinuitet og enkle forløb for børn, der adopteres uden sam-
tykke): 

Med lovforslaget foreslås en forenkling af behandlingen af sager om 
adoption uden samtykke i det administrative system ved at flytte kompe-
tencen til at træffe afgørelse fra Statsforvaltningen til Ankestyrelsen. Det 
foreslås videre, at der gives mulighed for, at et barn, der skal adopteres 
uden samtykke, kan flytte ind hos den kommende adoptivfamilie, når An-
kestyrelsen har truffet afgørelse om adoption uden samtykke, og dermed 
bo hos den kommende adoptivfamilie under sagens behandling i dom-
stolssystemet. 

KL er positiv overfor, at der i forslaget lægges op til, at der sker en for-
enkling af behandlingen af sager om adoption uden samtykke i det admi-
nistrative system. KL finder det særligt positivt, at sagsforløbene med for-
slaget bliver kortere og mere smidige for kommunerne at anvende, når et 
barn skal bortadopteres med tvang. KL vil dog samtidig anbefale, at der 
også bliver set på, hvorvidt reglerne i forhold til tvangsadoptioner i det 
hele taget kan gøres enklere. Regelsættet i dag opleves af kommunerne 
som besværligt, svært og komplekst at gå til. 

Med lovforslaget foreslås det, at kompetencen til at beskikke advokater 
for parterne i en sag om adoption uden samtykke flyttes fra Statsforvalt-
ningen til kommunerne. 

Dato: 21. november 2018 

Sags ID: SAG-2018-06705 
Dok. ID: 2671821 

E-mail: JBS@kl.dk  
Direkte: 3370 3276 

Weidekampsgade 10 
Postboks 3370 
2300 København S 

www.ki.dk  
Side 1 af 2 



KL 
KL undrer sig over, at lovgiver vælger at placere kompetencen til at be-
skikke advokater for parterne i en sag om adoption uden samtykke i kom-
munerne fordi, kommunerne ikke har afgørelseskompetencen i disse sa-
ger. 

KL vil anbefale, at kompetencen til at beskikke advokater kommer til at 
ligge i den instans, i dette tilfælde Ankestyrelsen, som er den, der træffer 
afgørelse i disse sager. Hvis lovgiver fastholder, at kommunerne skal be-
skikke advokater til parterne, må KL gøre opmærksom på det ikke ubety-
delige ressourcetræk ved denne opgave. 

KL har ikke yderligere bemærkninger til forslaget. 

Med venlig hilsen 

(2J14,,but„ 
/Niels Arendt Nielsen 
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