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LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, skal 
indledningsvist bemærke, at vi er meget tilfredse med regeringens forslag om at åbne 
adoptionsmulighederne for samlevende par og dermed ligestille disse med ægtefæller. 

Af særlig interesse for Landsforeningen er bestemmelserne om stedbarnsadoption. Med 
regeringens banebrydende revision af børneloven i fjor blev Danmark bragt i front i forhold 
til retlig anerkendelse af regnbuefamilier. Desværre valgte man i den sammenhæng, at de 
nye regler skulle begrænses til familier, hvor befrugtning foretages under en læges ansvar. 
Konsekvensen heraf er, at familier, der anvender hjemmeinsemination, fortsat henhører 
under adoptionsloven i stedet for under børneloven. 

For disse familier, er det værdifuldt, at der med nærværende forslag gøres op med kravet 
om ægteskab som forudsætning for stedbarnsadoption. Det gør det muligt for et ugift par 
af samme køn at blive juridiske forældre også i tilfælde, hvor befrugtning ikke er sket under 
en læges ansvar. Dette er et punkt, hvor forældrepar af samme køn er substantielt ringere 
stillet end forældrepar af modsat køn, hvorfor Landsforeningen hilser denne revision 
velkommen. 
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I bemærkningerne til lovforslaget finder man anledning til at erindre om den administrative 
2½-års regel, som siger, at forælder, adoptant og barn skal have boet sammen i 2½ år, før 
stedbarnsadoption kan finde sted. Bestemmelsen skal sikre, at stedbarnsadoption kun 
finder sted, hvis familien har opnået en vis stabilitet. Reglen har været administreret på 
højst varierende vis i forhold til regnbuefamilier.  

• I begyndelsen af 2008 ændredes praksis, så det herefter blev muligt at se bort fra 
samlivskravet mellem ansøgeren og barnet, hvis det var godtgjort, at barnet var 
planlagt i familien og havde et behov for to forældre. 

• Statsforvaltningen og styrelsen tolkede således, at dette også gjaldt i forbindelse 
med hjemmeinsemination. 

• I 2009 revideredes adoptionsloven, således adgang til stedbarnsadoption i par af 
samme køn lovhjemledes. Bestemmelsen vedrørte alene tilfælde, hvor befrugtning 
havde fundet sted på klinik.  

• Der er også herefter bevilget adgang til stedbarnsadoption i familier, der har brugt 
hjemmeinsemination, men styrelsen har efterfølgende ment, at dette var en fejl, og 
at der var gjort op med den gamle praksis med lovrevisionen i 2009 – på trods af, at 
denne revision alene vedrørte situationer med befrugtning under en læges ansvar. 

LGBT Danmark har gentagne gange kritiseret dette1. Denne fortolkning rammer de 
regnbuefamilier, hvor den planlagte familiekonstellation er, at moderens kvindelige partner 
skal være juridisk forælder. Selvom både manden, kvinden og hendes partner er enige, 
kan den endelige juridiske familie ikke etableres før barnet er 2½ år gammelt. Med andre 
ord: Man fastholder familien i en kunstig juridisk konstellation, hvor staten hen over 
hovedet på forældrene tillægger barnet en forkert juridisk forælder. Dette har selvsagt 
betydning for fordeling af orlov, arveforhold ved forældres død mv.  

Der findes ingen rationel begrundelse for at opretholde 2½-års reglen i forbindelse med 
planlagt familieforøgelse. Dette er nu de eneste familier, hvor staten ikke anerkender 
forældrenes beslutning om at etablere en familie. Dette må bringes til ophør. 

Den rigtigste løsning ville være at bringe disse familier ind under børneloven. 
Begrundelsen for, at der i denne forudsættes befrugtning under en læges ansvar, er, at 
sikre parterne rådgivning om loven og dens konsekvenser. En sådan rådgivning kunne 
sagtens sikres for familier, der benytter sig at hjemmeinsemination. Nogle gange fremføres 
et argument om, at det ikke er sikkert, at det er den involverede mand faktisk er far til et 
eventuelt barn, da moderen kunne have andre forhold. Dette er ikke et validt argument: 
Der gælder det samme i tilfælde af, man benytter en klinik. Der er ingen grund til at mistro 
familier, der ikke ønsker at bruge sundhedsvæsenet til befrugtning. 

Hvis denne løsning ikke gøres tilgængelig, må det sikres, at familiens juridiske forhold kan 
bringes i orden, når barnet kommer til verden, altså at stedbarnsadoption kan foretages 
straks. Det bemærkes, at daværende social- og integrationsminister Karen Hækkerup ved 
behandlingen af børnelovsrevisionen i sidste samling udtalte: 

                                            
1	  Se	  fx	  http://panbloggen.wordpress.com/2013/02/24/horingssvar-‐om-‐foraelderskab/	  og	  
http://panbloggen.wordpress.com/2012/08/23/familiestyrelsens-‐aendrede-‐praksis-‐vedr-‐25-‐arsreglen/	  	  
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Men vælger man af en eller anden grund ikke den løsning [befrugtning under 
en læges ansvar], kan man ikke se sig selv i den, og gør man det på en anden 
måde, skal man vide, at der er de andre regler. De andre regler om 
stedbørnsadoption handler ikke primært om homoseksuelle forældre. Det er 
nogle generelle regler. Det vil sige, at de handler om at gøre op med en 
familie og lave et forældreskifte. Derfor er det vigtigt, at vi har de der meget, 
meget tungtvejende hensyn til, at der er stabilitet i familien. Jeg vil gerne sige, 
at det ikke er noget, der kræver lovændring. Det er mere en praksisændring, 
og Ankestyrelsen kigger på det, for der kan selvfølgelig være tale om, at der i 
de her tilfælde vil være en anden situation, end hvis der var et helt generelt 
familieskifte. 

LGBT Danmark skal på den baggrund opfordre til, at regeringen etablerer en ny 
administrativ praksis som muliggør straksadoption.  
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