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Vedr.  lempelse af 3-måneders-reglen 
L 150: Forslag til lov om ændring af adoptionsloven. (Adgang til stedbarnsadoption for registreret partner fra 
barnets fødsel) 
 
Landsforeningen for bøsser og lesbiske skal gøre opmærksom på, at dette er et meget vigtigt forslag af stor 
praktisk betydning for mange af de regnbuefamilier, der stiftes i dag. Det skal endvidere bemærkes, at flere 
forhold har ændret sig siden et tilsvarende forslag blev behandlet i 20031.  
 
Nye forhold 
Efter at have fulgt en række prøvesager, har Familiestyrelsen (dengang Civilretsdirektoratet) fastlagt en 
praksis som siger, at i sager vedr. børn undfanget  på klinikker som StorkKlinik (jordemoderklinik der 
inseminerer lesbiske og enlige) kan statsamtet henlægge faderskabssagen som uoplyst uden at indbringe 
den for retten2. I disse tilfælde finder adoption i dag sted efter 3 måneder (mod normalt 6 måneder). Her er 
det således kun 3-månedersreglen, der forhindrer, at familien kan blive samlet fra starten. 
 
I Sverige har man for nylig besluttet at fjerne forbudet mod fertilitetsbehandling af lesbiske3. I den 
sammenhæng har man også ændret reglerne, således at begge partnere anerkendes som forældre fra 
barnets fødsel, når barnet er undfanget ved kunstig befrugtning på klinik.  
 
Insemination på StorkKlinik har indtil nu resulteret i tilblivelsen af over 500 børn. Der findes i dag flere 
klinikker i Danmark, ligesom man nu vil kunne benytte klinikker i Sverige. 
 
Afgrænsning 
Nærværende forslag vedrører alene 3-månedersreglen. Det berører ikke 6-månedersreglen, som 
beskytter mænds adgang til at rejse faderskabssag. Nærværende lovforslag har således alene betydning for 
familier, hvor undfangelsen er sket på klinik, og hvor faderskabssagen derfor kan henlægges som uoplyst 
straks. Derved adskiller forslaget sig fra forrige samlings beslutningsforslag4. 
 
Konsekvenser 
Alle familier, Landsforeningen har kontakt med, siger det samme: De 3 måneder er forfærdelige. For det 
første kan de ikke få lov til at koncentrere sig om det de burde, nemlig barnet, fordi de skal bokse rundt 
med orlovsspørgsmålet og de deraf følgende problemer. For det andet er der den usikkerhed der ligger i, at 
hvad nu, hvis der sker noget med moderen? Barnet har ingen juridisk relation til medmoderen før 
stedbarnsadoptionen. Det kan måske lyde som en mindre ting, men vær sikker på, at når man står der med et 
lille barn, så er det noget, man bruger mange menneskelige ressourcer på at bekymre sig om. Anja Bangs 
beretning om hvordan det var at stå i situationen er vedlagt som bilag. 
 
Bemærk også, at forælderpar af samme køn kun kan få 50 ugers barselsorlov, hvor alle andre kan få 52 
uger. Her er tale om en forskelsbehandling af danske børnefamilier. 
 
Forslaget er fuldstændig ukontroversielt. 3-månedersreglen er en gammel regel, fra lang tid før der var 
noget, der hed regnbuefamilier. Det er blot fordi anerkendelsesproceduren i børneloven ikke gælder for par 
af samme køn, at man er henvist til stedbarnsadoption, og derfor rammes af reglen. 
 
                                                
1 2002-03 L 119 Forslag til lov om ændring af adoptionsloven. (Adgang til stedbarnsadoption for registreret partner fra 
barnets fødsel) 
2 Faderskab og kunstig befrugtning, cirkulæreskrivelse af 11/06/2003, Civilretsdirektoratet 
3 2004-05 LU25 Assisterad befruktning och föräldraskap (Prop. 2004/05:137), vedtaget 3. juni 2005, træder i kraft 1. 
juli 2005. 
4 2003-04 B 161 Forslag til folketingsbeslutning om adgang til stedbarnsadoption for registreret partner fra barnets 
fødsel 
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Vedr. fremmedadoption 
L 142: Forslag til lov om ændring af lov om registreret partnerskab. (Ligestilling mellem registrerede 
partnerskaber og heteroseksuelle ægteskaber med hensyn til fremmedadoption af danske og udenlandske 
børn) 
 
Landsforeningen for bøsser og lesbiske støtter lovforslaget og skal i den forbindelse henvise til foreningens 
tidligere notat til udvalget (2002-03) L91/L93/B65 - Bilag 12.  
 

8. juni 2005-06-08 
 

Med venlig hilsen 
LANDSFORENINGEN FOR BØSSER OG LESBISKE 
 
Peter Andersen Søren Laursen 
Landsformand  Politisk sekretær 
 
 


