
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Oversigt over høringssvar til  

Forslag til Lov om ændring af adoptionsloven (Bemyndi-

gelse til at indgå aftale med Færøerne om danske og fæ-

røske regler om adoption) 

1. Hørte myndigheder og organisationer m.v. 

Et udkast til lovforslag har i perioden fra den 27. juni 2017 til den 9. august 2017 været 

sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer m.v.: 

 

Ankestyrelsen, Adoption & Samfund, Adoptionstrekanten, Adoptionsnævnet, Adopti-

onspolitisk Forum, Advokatfelag Føroya, Advokatrådet, Amnesty International, Børne- 

og Kulturchefforeningen, Børnerådet, Børnesagens Fællesråd, Børns Vilkår, Danish 

International Adoption, Danske Advokater, Danske Familieadvokater, Dansk Psykolog 

Forening, Dansk Socialrådgiverforening, Datatilsynet, Foreningen af Advokater og 

Advokatfuldmægtige, Foreningen af Socialchefer i Danmark, Foreningen af Statsfor-

valtningsjurister, Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre, Føroyskir Sálar-

frøðingar, Kommunulæknafelag Føroya, Koreaklubben, 121 Adoption, Red Barnet, 

Rigsombudsmanden på Færøerne, Sosialráðgevarafelag Føroya, Statsforvaltningen, 

Sundheds- og Indenrigsministeriet på Færøerne, Tænketanken Adoption, Unicef 

Danmark og Ættleiðingarfelagið. 

2. Modtagne høringssvar 

Børne- og Socialministeriet har modtaget høringssvar fra Adoptionspolitisk Forum, 

Adoptionstrekanten, Ankestyrelsen, Dansk Socialrådgiverforening, Datatilsynet, Rigs-

ombudsmanden på Færøerne og Statsforvaltningen. 

 

Adoptionspolitisk Forum og Adoptionstrekanten har haft bemærkninger til lovforslaget. 

Børnesagens Fællesråd har meddelt, at de ikke afgiver høringssvar. 
 

Det bemærkes, at Sundheds- og Indenrigsministeriet på Færøerne har erklæret sig 

indforstået med lovforslaget. 

 

Ministeriet har i det følgende uddraget essensen af de modtagne høringssvar, hvoref-

ter ministeriets bemærkninger fremgår. 

3. Bemærkninger til lovforslaget 

Adoptionspolitisk Forum udtrykker svære bekymringer i forhold til at fortsætte den 

danske adoptionsmodel på Færøerne og henstiller i stedet til, at Færøerne implemen-

terer en adoptionslovgivning, der tager udgangspunkt i FN’s Børnekonvention og ikke 

tilslutter sig Haagerkonventionen. 
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Adoptionstrekanten mener, at den gennemgang af adoptionsområdet, som er fore-

taget, på ingen måde er lykkedes efter hensigten. Adoptionstrekanten mener på den 

baggrund, at det ikke er hensigtsmæssigt at udvide samarbejdet med Færøerne. 

 
Ministeriet bemærker generelt, at de foreslåede ændringer har til formål at understøtte 
det færøske ønske om, at den gældende retsstilling i forhold til fremmedadoption op-
retholdes efter en færøsk overtagelse af sagsområdet. Det er en forudsætning herfor, 
at der indgås en aftale om det fremtidige samarbejde mellem Færøerne og Danmark. 
Lovforslaget skal skabe den fornødne lovhjemmel til indgåelsen af en sådan samar-
bejdsaftale.  

 

Ministeriet bemærker endvidere, at Haagerkonventionen om adoption er sat i kraft for 

Færøerne med virkning fra 1. april 2007. 

 

Høringssvarene har ikke givet anledning til at ændre lovforslaget. 


