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ikkelægelige forhold 
 
04.04.2002. 1. beh. af B81, Sundhedsministeren:  
"Spørgsmålet er derfor, om vi i virkeligheden ikke burde finde en helt anden indfaldsvinkel til 
denne diskussion, hvilket jeg jo også antydede under det sidste punkt, og som jo dybest set er 
baggrunden for, at vi i regi af min ressort og socialministerens ressort nu har iværksat et 
udredningsarbejde for at se på forskellige ikkelægelige forhold på områderne adoption og kunstig 
befrugtning.  
     Dette arbejde er som sagt sat i gang, og det er min forventning, at vi hen over sommeren vil 
kunne danne os et overblik, som kan bruges til, at regeringen kan vurdere, om regeringen ønsker at 
fremsætte forslag, hvor vi samler disse spørgsmål i et lovkompleks." 
 
18.09.2002. Talt med M. Axen, Indenrigs- og Sundhedsministeriet.  
Der er ikke tale om et udvalgsarbejde, men blot en møderække blandt Sundheds-, Justits- og 
Socialministerierne. Hun fastslår, at der er tale om et arbejde der slet ikke har tyngde til at være 
lovforberedende arbejde. Hun forventer, at arbejdet kan afsluttes indenfor en måned. Der bliver ikke 
tale om nogen rapport eller lignende, men blot et papir til ministerens bord. 
 
 

Orlov 
 
L 47, Bilag 34, Svar på henvendelse fra Adoption & Samfund,  Beskæftigelsesministeren: 
"Jeg vil gerne tilkendegive her, at jeg vil se nærmere på spørgsmålet, herunder tage en grundig 
diskussion med Justitsministeriet og Civilretsdirektoratet om, hvordan en hensigtsmæssig 
afgrænsning kan ske." 
 
18.09.2002. Talt med Dennis Krabbe Sørensen, Civilretsdirektoratet 
Han har intet kendskab til, at en sådan diskussion pågår og mener iøvrigt at vide, hvad der foregår 
på området. 
Vi diskuterede stedbarnsadoption i registrerede partnerskaber, og situationen er meget uklar. Man 
anbefaler kommunerne at udbetale dagpende selvom de ikke er forpligtede til det. De er kun 
forpligtede, hvis adoptionsmyndighederne har afgjort, at adoptanten skal gå hjemme ifm. 
adoptionen, og det sker ikke ved stedbarnsadoption. 
Vi aftalte, at jeg sender ham vores høringssvar vedr. L 47. Han har, pga. rotation, kun området en 
måned endnu, hvorefter det formodentligt overgår til hans kontorchef. Vi bør overveje et møde med 
hende. 
(dks@civildir.dk, journalnr. 2002-609-230) 
 


