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Statsrådet Hedborg

I regeringsbeslut den 27 maj 1992 bemyndigades chefen för Socialdeparte-
tillkalla särskild utredare förmentet att göra verksamhetenöversynatten en av

med internationella adoptioner dir. 1992:69. Med stöd bemyndigandet harav
dåvarande statsrådet Bengt Westerberg förordnat följande nämligenpersoner,
som

särskild utredare expeditionschefen vid Socialdepartementet
Göran Håkansson fr.o.m. den juni1 1992

sekreterare departementssekreteraren vid Socialdepartementet
Inger Philipson fr.o.m. den juni1 1992,

hovrättsassessom vid Hovrätten Skåne ochöver
Blekinge
Katarina Adolfson fr.o.m. den 1 oktober 1993

kanslirådetexperter vid Socialdepartementet
Sören Kindlund fr.o.m. den 1 juni 1992,

revisionsdirektören vid Riksdagens revisorer
Susanne Lindstedt fr.o.m. den juni1 1992,

sekreteraren vid Svenska Kommunförbundet
Anita Sundin fr.o.m. den juni1 1992.

I maj 1994 fick utredningen tilläggsdirektiv dir. 1994:50 i uppdraggenom att
behandlaäven erkännanden utländska adoptionsbeslut och därmedav samman-

hängande frågor. I arbetet med betänkandet främst i denna del har som
sakkunnig deltagit hovrättsassessom vid Justitiedepartementet, numera
departementssekreteraren vid Utrikesdepartementet, Maud Bergkvist. Assisten-

vid Socialdepartementetten Barbro Löfberg har för utskriftensvarat av
betänkandet.
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Sammanfattning

Utredningsuppdraget

Utredningens uppdrag har varit verksamhetenöver med internationellaatt se
adoptioner föreslåoch åtgärderöverväga kansamt att till försom vara gagn
denna verksamhet. I direktiven dir. 1992:69 antal områden där detettanges
finns skäl förändringar.överväga Utredningen skall sålundaatt den rollpröva

Statens nämnd för internationella adoptionsfrâgor NIA har i adop-som
tionsverksamheten. Inriktningen skall med bibehållande enskildsattvara av-
möjlighet adoptera medverkan auktoriserad organisationatt stärkautan av -
NIA:s roll det gällernär upprätthålla verksamhet på hög etisk nivå tillatt en
barnets bästa. Utredningen skall vidare olika möjligheteröverväga minskaatt
kostnaderna för internationella adoptioner adoptionsorganisationernasutan att

Ävenarbetsmöjligheter begränsas. frågan hur de små adoptionsorganisa-om
tionerna kan stödjas, liksom olika hjälporganisationers och andra ideella
sammanslutningars medverkan i samband med internationella adoptioner skall

I utredningsuppdragetprövas. ingår dessutom del rådgivningsverksam-att ta av
het i skilda former i samband med internationella adoptioner lämnasamt att
förslag till ändringar svensk lagstiftning till följd bl.a. Haagkonventionenav av

skydd barn och samarbete vid internationella adoptioner.om av
Utredningens uppdrag har i tilläggsdirektiv dir. 1994:50 utökats med att

omfattaäven erkännanden utländska adoptionsbeslut och därmedav samman-
hängande frågor.

Betänkandets uppläggning

Utredningens betänkande Internationella adoptionsfrâgor; 1993 års Haagkon-
vention behandlar, efter inledande bakgrundsavsnitt, huvudsakligenettm.m. sex
områden. Dessa områden NIA:s rollär: i adoptionsverksamheten, Vissa frågor

adoptionshjälp, Kostnader för internationella adoptioner, Internationellaom
frågor, Förhållandet mellan adoptionsorganisationerna och andra organisatio-
nersammanslutningar Rådgivning och uppföljning.samt Inom respektive
område redovisas bakgrund, analys överväganden och eventuella förslagsamt
till åtgärder. De kostnadseffekter följer utredningens förslag jämtesom av
kommentarer till författningsförslag har samlats i avslutande avsnitt. Härtill
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översättningsvensktillutkastdessafem bilagor. I ettkommer presenterasen av
internationellavidsamarbeteochbarnskyddHaagkonventionen avomav

adoptioner.

lKapitelInledning

Sverige i princippågått iadoptioner harinternationellamedVerksamheten
förmedlingflesta barnendebörjan komFrån1950-talet.sedan avgenom

adopteratfamiljerellerutomlandsarbetatmedborgaresvenska somgenomsom
inrättadesverksamhetenoffentlig kontrollsäkerställa översjälva. För att

förnämndStatenssedemeraadoptionsfrågorinternationellaNämnden för -
Nämnden1970-talet.i börjanadoptionsfrâgor NIAinternationella av-
utländskaadoptioni Sverigeansökningarbörjanförmedlade till även avomen

adoptionsorganisa-särskildatillkanaliseratssedemerauppgift harbarn. Denna
kapitletallmänna. Idetkontrolltillsyn och presente-står undertioner, avsom

andravissajämteadoptionsorganisationernasvenskaf.n.de samman-sexras
redovisas iVidareidag.adoptionssektorninomverksammaslutningar, ärsom

adoptionSverige förtillkommitutomnordiska barndet antaltabellform som
ökningsuccessivEfterförmedlats.vilket dessapâoch detåren sätt engenom

adoptionerantaletförrnedlades, har900 barndå 1till är 1977,fram nära
förmedlas% dessa80CirkaOOO årligen.1ochminskat är genomavnu ca

organisation.auktoriserad
ibeslutsledenolikadeöversikt ettvidare överlämnaskapitlet treI en

medgivande-s.k.socialnämndenledet fattarförstaadoptionsärende. det ettI
beslut skalladoptivförälder. Dettalämpligsökandenbeslut äratt somom

och förut-hemmetenskildai detförhållandenautredningföregås avav en
förmed-detskallSocialnämnden prövaävenför vård där.sättningarna om

eller ej. Dettillförlitligtanvända sig ärsökandenalingssätt att avavsersom
adoptionshjälphuruvidabeslutadoptionsorganisationensledetandra omavser

minstadoptionshjälp skallbeslutarorganisationeller Närlämnasskall omen
organisa-iallmänintressetföreträdersamhällsrepresentant en sompersonen
sökandenbegäranNIAadoptionshjälp kandelta. Vägrastionens arbete av

beslutledettredjehjälpen. Detändå lämnaorganisationenuppdra att avser
imyndighetfattasbeslut kanadoptionen. Dettasjälvatillstånd till enavom

godkännandeefterautomatiskt ellerSverigesedan gälla iförursprungslandet att
domstol.svenskockså fattaskanadoptionBeslutNIA. avomav

2KapiteladoptionsverksamheteniNIA:s roll

frågandet avgörskallNIAföreslårUtredningen omorgan somatt varaensam
Vidareadoptioner.enskildadet gällertillförlitlighet närförmedlingssättets

förlängsmedgivandebeslutsocialnämndensgiltighetstiden förföreslås omatt
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från till två år och förenas med skyldighet för de sökande anmälaett atten
ändrade förhållanden inträffar under beslutets giltighetstid.som

I kapitlet diskuterar utredningen rollfördelningen mellan NIA och antalett
skilda aktörer inom adoptionssektorn. Vad först gäller NIA:s roll i förhållande
till socialnämnderna behandlas frågan prövningen förmedlingssättets till-om av
förlitlighet. NIA har till regeringen påtalat det förekommer vissa problematt
i samband med denna prövning. inträffarDet bl.a. socialnämndernaatt ger
medgivande för förmedlingssätt NIA avstyrker eller nämndernaett trots att att
underlåter inhämta NIA:s yttrande i fall där det borde ske. Beträffandeatt
medgivandebeslutens giltighetstid har vissa adoptionsorganisationer påtalat att
denna bör förlängas från f.n. år till två år, för undvika prövningett att ny av
socialnämnd i fall där adoptionen drar på tiden.ut

Vad så gäller NIA:s iroll förhållande till Socialstyrelsen och länsstyrelserna
har enligt gällande bestämmelser de tillsynen socialnämndernasöversenare
handläggning frågor såväl sökandenas lämplighetrör det tänktaav som som
förmedlingssättets tillförlitlighet. å sinNIA sida har tillsynen deöver
auktoriserade adoptionsorganisationerna. Denna uppdelning tillsynsansvaretav
kan sig komplicerad. Utredningens förslag framgentNIA skallte attom ensam

frågor förmedlingssättetsavgöra tillförlitlighet löser endast delvis dettaom
problem. Starka skäl talar dock för tillsynen socialnämndernas prövningatt av

sökandenas lämplighet bör ligga kvar hos Socialstyrelsen och länsstyrelserna.av
Vad slutligen gäller NIA:s roll i förhållande till de auktoriserade adoptions-

organisationerna har utredningen funnit samarbetet dem emellan tid haröveratt
utvecklats och fördjupats. Något behov vittgående regelförändringarav mer
beträffande relationerna mellan nämnden och organisationerna finns därför inte.

kapitelI 4 Kostnader för internationella adoptioner återkommer dockm.m.
utredningen till vissa frågor organisationernas redovisningssystem.om

Några frågor angående ärenden adoptionshjälp Kapitel 3om

Utredningen föreslår de auktoriserade adoptionsorganisationerna och NIAatt
inte skall ha i ärende adoptionshjälprätt överpröva socialnämndensatt ett om
beslut de adoptivsökandes lämplighet. Utredningen föreslår vidare, medom
hänvisning till kravet på domstolsprövning i den europeiska konventionen om
skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, att
länsrätten blir överinstans i ärenden adoptionshjälp.om

Det förekommer i praktiken adoptionsorganisationerna överprövar social-att
nämndens medgivandebeslut och bedömning de sökandesgör en egen av
lämplighet barn för adoption. sådanEn prövning kan leda framatt ta emot ett
till bedömning socialnämndens och därigenomän avslag påetten annan
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lämpliga.sökandefunnit desocialnämndenadoptionshjälpansökan atttrotsom
adoptionfråga omfall komma överprövai vissaNIAVidare kan att omen

sig tilltidigarevilken NIAej, iellerskall lämnas yttratadoptionshjälp
fårsökanden. NIAlämplighetsbedömningenmedsambandsocialnämnden i av

adop-föreslårUtredningenadoptionsärende.roller i attolikapå så sätt samma
socialnämndens beslutöverprövaskall kunnaintetionsorganisationerna om

bortfaller.rollerolikamedför NIA:slämplighet. Dettasökandens att
då saknaradoptionshjälptillnejAdoptionsorganisationernas rätt sägaatt man

finnerUtredningenkvarstår.ärendenvissautomlands för attkontakter en
del böri dennabeslut görasadoptionsorganisationernasöverprövning avav

europeiskai denvadbakgrund sägsDettaoch NIA.länsrätt mot somavav
grundläggandeoch derättigheternamänskligaför deskyddkonventionen om

domstol.prövadsin sakfåfriheterna att avom

4KapiteladoptionerinternationellaförKostnader m.m.

föreskriva vilkamöjlighetuttryckligföreslår NIAUtredningen attatt ges en
vad gällertillämpaskalladoptionsorganisationernaauktoriseradedeprinciper

utredningenföreslårVidareavgifteroch inbetalning attredovisning m.m.av
dagsläget.iannorlundafördelasskall äntill organisationernastatsbidraget

begränsamöjligheterolikautredningenskall övervägadirektiven attEnligt
adoptionsorganisationernasadoptioner,internationellaförkostnaderna utan att

enkätgenomförtdärförUtredningen harbegränsas.arbetsmöjligheter somen
ochFFIAAC, BFA-A,organisationernaauktoriseradedefyratillsänts av

förmedlings-i deraskostnaderoch analyskartläggningförSLBV m.m.av
enkätsvarenbetänkande. Avtill dettai bilaga 4återfinnsEnkätenarbete.

dc olika adop-olika förmycketredovisaskostnadsposternaframgår deatt stora
ikanslierorganisationernasbelastarkostnaderDetionsorganisationerna. som

ocksåfördelasursprungslandi barnetsadministrationskostnadernaSverige resp.
för inbetalningrutinernaocksåframgårenkätsvarenolika principer. Avefter att

förhållandensig åt. Dessaskiljerföräldraförskottenslutredovisningoch av
mellansvårjämförelse görarättvisande ärmedför attattsammantagna meren
Utred-organisationer.olikaanlitandetenskilde får viddenkostnaderde avsom

redovisningsmodellorganisationernafördärförföreslårningen att gemensamen
storlekenredovisningomfattabörmodell ävenutarbetas. Denna aven

till dessa.avsättningenfonder ochorganisationernas
vidareföreslår utredningenadoptionsorganisationernasmåstödja desyfteI att

huvudsakiinnebär störrestatsbidraget. Denomläggningbegränsad att enaven
delResterandebasadministration.organisationernastillbidragetandel avsättsav

år förföregåendeanlända barnefter antaletfördelat närmastprincipföreslås i
organisation.resp.
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Internationella frågor Kapitel 5

Utredningen föreslår Sverige så möjligt ratificerar 1993 årsatt snart som
Haagkonvention. Denna bör inkorporeras med svensk särskildrätt genom en
lag. börNIA till den centralmyndighet konventionen förutsätter. Enutses som
effekt antagande konventionen blir möjligheterna adopteraett attav attav
enskilt minskar. Utredningen inte EES-avtalet eller medlemskap iatt ettanser

påverkarEU adoptionsverksamheten i Sverige.

I detta kapitel diskuteras internationella frågor i delavsnitt. det förstaltre
avsnittet behandlas Konventionen skydd barn och samarbete vidom av
internationella adoptioner. Denna konvention Konferensen förantogs av
internationell privaträtt i Haag år 1993 och bygger på principen barnetsom
bästa. Ansvaret för adoptioner mellan länder skall enligt konventionen delas
mellan och mottagarland. Inom land skall sedan dettaursprungs- resp. ansvar
ligga centralmyndighet. Vissa uppgifter får dock delegeras. Avsikten ären

med samarbete kring internationella adoptioneratt skall införasett system
mellan de ansluter sig till konventionen. Detta skall bl.a förhindrastater som
handel med barn.

I detta delavsnitt genomgång konventionensgörs samtliga artiklar.en av
Innehållet i varje artikel beskrivs kortfattat och jämförs med gällande svensk

Utredningen har härvid funniträtt. det finns överensstämmelseatt storen
mellan Haagkonventionens materiella bestämmelser och de svenska reglerna om
adoption. ratificeringEn konventionen för Sveriges del kräver därför inteav
omfattande lagändringar. Dock medför konventionens krav på medverkan av
myndighet eller godkänt möjligheterna till enskilda adoptioner, dvs.attorgan
sådana inte sker auktoriserade organisationer, bör begränsas.som genom

kapitletsl andra delavsnitt behandlas konventionFNss barnets rättigheter.om
Denna FN:s generalförsamling år 1989 och ratificeradesantogs Sverigeav av
två år tvåI artiklar behandlar konventionen de frågor derörsenare. som
adopterades särskilda behov intressen.och

detl tredje avsnittet behandlas frågan EES-avtalet och medlemskap iettom
EU påverkar adoptionsverksamheten i Sverige. bakgrundMot adoptions-attav
förmedling eventuellt skulle kunna falla inom för EES-avtalets ochramen
Romfördragets bestämmelser rörande den fria etableringsrätten och den fria
rörligheten tjänster gås vissa artiklar i de båda fördragen igenom.av
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Kapitel 6adoptionssektorninomsammanslutningarOlika

förhållandetgällerdetlagstiftningsåtgärd närföreslår ingenUtredningen
kapiteltill 4hänvisarorganisationernaauktoriseradedemellan utan om

ideellaandraVad gälleradoptionerinternationellakostnader för samman-m.m.
tillkanadoptionerkunskaperderasutredningen tasslutningar att omanser

adoptionsorganisationerna.auktoriseradedeochinformell NIApå väg avvara

arbete.betydelsefulltutföradoptionsorganisationauktoriseradVarje ett
adoptionssökande.för devalmöjligheterskaparpositiv ochMångfalden är

arbete isittharsammanslutningarochorganisationerideellaAndra genom
vidare.föraskankunskaperocherfarenhetergedignautlandet som

7KapiteluppföljningRådgivning och

innebärsocialtjänstlagen,§i 25tilläggföreslår görsUtredningen att ett som
dekontrollerarmedgivandeprövningensamband med attsocialnämnden iatt

inför adoptionen.förberedelsenödvändigfåttharadoptivföräldrarnablivande
Slutligenföräldrautbildning.obligatoriskinteföreslår däremotUtredningen en

fördär kommunenssocialtjänstlagen12 §förtydligandeföreslås ansvarett av
och betonas.lyfts framunder derasadoptivbarn uppväxt

iadoptivföräldrarblivandeförutbildningsverksamhetenochRådgivnings-
flertaldaglämnas i1960-talet ochfram sedan ettvuxitSverige har genom

instanser.
adoptionsområdetinom ärexpertmyndighetochhuvud-roll såsomNIA:s

till berördaadoptionsfrågoriinformationförmedlagällercentral detnär att
i frågorkonferenserochregelmässigt kurseranordnarNämnden omgrupper.

socialsekreterare.för landetsadoption
socialnämn-flesta falli desökandeinstans de möter äroffentligaförstaDen

inför derassökandeförbereda dekanhemutredningenmedsambandiden, som
förberedandesärskildaanordnarsocialförvaltningarVissaföräldraskap.nya

blivandeförUddevallamodellenStockholmsmodellengruppmöten resp.
samverkansgruppersärskildainrättatskommuner harfleraadoptivföräldrar. I

och ungdom.för barnverksamhetförebyggandekring
såsomstödmöjligheterytterligareerbjudssocialtjänstenVid sidan om

psykolog-föräldrautbildning,förberedandeharbarnhälsovárden, ävensom
barnpsykiatriskalandstingensförskolepsykologerochkonsulenter samt

ochadoptivföräldrarerbjuderStockholmiAdoptionsrådgivningenverksamhet.
postadoptivaiterapi, främstgruppsamtal ochrådgivning,enskildadopterade

frågor.
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De auktoriserade adoptionsorganisationerna anordnar studiecirklar för blivande
och nyblivna adoptivföräldrar, regelbundna kring adoptionsfrågor,möten tele-
fonrâdgivning och tillfällen till enskilda samtal m.m.

FN kommitté för barnets rättigheter har påtalat Sverige saknar särskilt:s att ett
för uppföljning hur det går för adopteradesystem barn i Sverige. Vissaav

allmänna lagregler finns dock redan har till syfte skydda bl.a.attsom
adoptivbarn under deras Som kommitténsuppväxt. påpekande föreslårsvar
utredningen tillägg till 12 § socialtjänstlagenett där kommunernas underansvar
de adopterades lyfts framuppväxt och betonas.

Kostnadseffekter Kapitel 8

Haagkonventionens tillämpning i Sverige kan leda till NIA:s behovatt av
ökar. Utredningens förslag i övrigt innebär inte några kostnadsök-resurser

ningar.

Författningskommentar Kapitel 9

I detta kapitel kommenteras de förslag till författningsändringar som
utredningen lämnar. Bestämmelser adoption med internationell anknytningom
finns i dag spridda pâ flera ställen i svensk lagstiftning. Utredningen föreslår
därför helt lag, lagen internationella adoptionsfrågor och därtillen ny om en
hörande förordning. I övrigt föreslås ändringar i socialtjänstlagen 1980:620
och därtill hörande förordning 1981:750, förordningen 1988:1128 med
instruktion för NIA, lagen 1988:1463 bidrag vid adoption utländskaom av
barn och därtill hörande förordning 1988:1464, sekretesslagen 1980:100

lagen svenskt medborgarskapsamt 1950:382. Vidare föreslår utredningenom
lag, lagen med anledning Sveriges tillträde till Haagkonventionenen ny av om

skydd barn och samarbete vid internationella adoptioner, i vilkenav Haagkon-
ventionen upphöjs till lag i Sverige.





Summary

Terms of reference

The Commission has had the task of reviewing intercountry adoption activities
and of considering and recommending from which those activitiesmeasures can
benefit. Its of reference Dir. 1992:69 indicateterms number of fields ina
which there for changes be considered. Thus the Commissiontoreason to

the role of the National Board for Intercountry Adoptions NIAassess in
adoption activities, the aim being while retaining the possibility for private-

adopt without authorised organisationto being involvedpersons an to-
strengthen NIAs role in maintaining activities of high ethical standard in thea
childs best interest. The Commission also consider various possibleto ways
of reducing the of intercountry adoptions, without limitingcost the working

of the adoption organisations. Consideration also be paid thescope to to
question of how small adoption organisations be supported and thecan
participation of various aid organisations and other voluntary associations in
connection with intercountry adoptions. Furthermore, the of referenceterms
include study of various forms of advisory activity connected with intera

adoptions and the recommendation ofcountry amendments Swedish lawto as
prompted, for example, by the Hague Convention protection of children andon
co-operation in of intercountry adoption.respect

Supplementary of reference Dir. 1994:50 have beenterms issued theto
Commission, enlarging its also include recognitions of foreignterms toso as
adoption orders and related matters.

Structure of the report

The Commissions Intercountry Adoption Questions; the 1993report, Hague
Convention deals, after introductory background section,etc. with six mainan
fields, viz: NIAs role in adoption activities; Certain of adoptionaspects
assistance; Costs entailed by intercountry adoptions; International questions;
Relations between the adoption organisations and other organisationsassocia-
tions; Counselling and follow-up. In each of these fields background anda
analysis presented together with deliberations and proposals, forare any,

be taken. The effects entailed by the Commissionsto costmeasures recommen-



Summary18

gathered intohave beenproposalslegislativeitsanddations comments on
of themappendices,includes tivealsoTheconcluding sections. report one

protectionConventionof the Haguetranslationdraft Swedishcontaining ona
adoption.of intercountryinco-operationandof children respect

1ChapterIntroduction

Sweden since theinhave existedactivitiesadoptionBasically, intercountry
of Swedishthrough thechildrenwith,begin19505. To most agencycame

who hadthrough familiesabroad, elseworkingwho had beennationals or
subsequentlyInternational Adoptions,Committee fordirectly. Theadopted

Adoptions NIA,Board forNational Intercountry set attherenamed was up
forwarded applica-Board alsowith, thebegin1970s. Toof thebeginningthe

has sincethat taskchildren, butof foreignadoptiontheSweden fortions in
publicoperating underorganisationsadoptionspecialdivertedbeen to
six inorganisationsadoptionSwedishcontrol. The presentand atsupervision -

associationscertain otherwithtogetherthis chapter,presented innumber are-
showing thetablesincludeschapter alsoTheadoptionin theactive sector.now

thefor adoptionSwedencomingchildrennon-Nordicnumber of to yearsover
Following steadythisbroughtwhich theyinand the country.to awereway

Sweden, thebroughtchildrenalmost 1,900whenuntil 1977, toincrease were
annually,1,000aboutrunningdeclined andadoptions hasnumber of atnow

organisations.authorisedprocessed bywhich 80of cent arepersome
differentof the threedescriptiongeneralincludesalso stagesThis chapter a

municipalthefirsttheadoption Atdecision-making in stageof process.an
effectorder, thewhat knownmakescommitteesocial welfare consent toas a

beorderparenthood. Thisfor adoptivesuitableapplicant mustthethat
caringand itsindividual homein theof conditionsinvestigationpreceded by an

thewhetherdecidehascommittee alsowelfaresocial notcapacity. The to or
The seconddependable.intend usingapplicantswhich theof transfermode

providewhetherdecisionorganisationsadoptioninvolves the not toorstage
representingsomebodyrepresentativepublicleastadoption assistance. At one

ofmakingparticipate in theworkorganisationsin thepublic interestthe must
applicantsacting therefused, NIA,assistanceadoptiondecision. atthis

Thenevertheless.assistanceprovideorganisationtheinstruct torequest, may
This decisionadoption.actualpermit for theaward ofthethird stage aconcerns

will bewhichorigin, inoftheauthority inbybe made country caseancan
approved by NIA. Anhas beenafterautomaticallyeithervalid in Sweden or

Swedishmade byalso beorderadoption court.acan
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NIAs inrole adoption activities Chapter 2

The Commission recommends that NIA be made the sole body deciding the
dependability the mode transfer, regards private adoptions. furtheras
recommended that the validity social welfare committee s orderconsenta
being extended from and that be combined with dutyto twoone years a on
the the applicants give notice change occurring in theirpart to any
circumstances during the the order.term

In this chapter the Commission discusses the allocation of roles between NIA
and number of different in the adoption As regards, ñrstly,agents sector.a
NIAs role in relation the municipal social welfare committees, theto
Commission considers the procedure for assessing the dependability of the
mode of transfer. NIA has drawn the attention of the Government certainto
problems occurring in connection with this For example, thereassessment. are

of social welfare committees granting for mode of transfercases consent a
against NIAs recommendations, of social welfare committees omitting toor
consult inNIA where they should do As regards the validity ofcases so.

orders, certain adoption organisations have proposed thatconsent this should
be prolonged from the of obviatepresent term to two toone year years, so as

by the social welfare committee in where adoption dragsre-assessment cases an
on.

Conceming the role of NIA in relation the National Board of Health andto
Welfare and the administrations, existing regulations make thecounty county
administrations responsible for supervising the handling by municipal social
welfare committees of questions concerning both the suitability of applicants

theand dependability of the intended mode of transfer. forNIA its part
supervises the authorised adoption organisations. This apportionment of
supervisory responsibility complicated. The Commissionscan seem recommen-
dation that questions concerning the dependability of the ofmode transfer
future be decided by NIA alone only of the towards solving thispartgoes way
problem. There however, in favour of supervision of thestrongare, reasons
municipal social welfare committees, in their of applicantsassessment
suitability, continuing be exercised by the National Board of Health andto
Welfare and the administrations.county

Finally, regards NIAs role in relation the authorised adoption organisa-toas
tions, the Commission has found that co-operation between them has developed
and deepened with the passing Accordingly, there need for far-years. no any
reaching regulatory changes in existing relations between the Board and the
organisations. In Chapter Costs entailed by intercountry adoptions etc.,
however, the Commission addresses certain of the organisationsaspects
accounting systems.
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adoptionofprocessingwith theconnectedquestionsSpecial
3Chapterassistance

andorganisationsadoptionauthorisedrecommends that theCommissionThe
reviewingfromassistance,adoptiondisqualified, inbeNIA amatters

adoptiontheconcerningdecisioncommittee swelfaresocialmunicipal
with referencerecommends,furtherCommissionThe tosuitability.applicants

FundamentalandRightsProtection Humanfor theConventionthe European
forappealthebe madeadministrativethe courtthatFreedoms, courtcounty

adoption assistance.matters

reviewingorganisationsadoptionof thepracticeinThere acasesare
theirand makingcommitteewelfare assessmentsocialorder by ownconsent a

offor adoption. Anchildrenreceivesuitability assessmentapplicantsof the to
committeeswelfaresocialfrom thedecisiondifferentleadkindthis to acan

refused inbeingapplicationassistanceadoptionresult inaccordingly,and, an
applicantsthefound thathavingcommitteewelfaresocialofspite the are

ofquestionreviewNIAcertaininFurthermore, tosuitable. amay comecases
which NIAinprovided notbeadoption assistancewhetheradoption to or

welfaresocialmunicipaltherecommendationmadepreviously tohas a
thissuitability. Inapplicantsof theconnection withincommittee assessment
Theadoptionand theinrolesdifferentacquiresNIA case.sameoneway

fromdisqualiñedorganisations beadoptiontherecommends thatCommission
concerning thedecisioncommitteessocial welfaremunicipalreviewing a

will beassumed by NIArolesduality ofthethissuitability. Inapplicants way
adoptionrefuseentitledremainwillorganisationsadoptionThe toeliminated.

Thecertainforinternationallacktheywhenassistance contacts cases.
adoptionby theof this kinddecisionsofreviewfinds thatCommission a

and byadministrativeconducted byshould be court notorganisations countya
Protection ofConvention for thesaid in the Europeanwhatview ofinNIA,

righttheconcerningFreedomsFundamental toRights and toHuman access
court.

4Chapteradoptionsintercountry etc.entailed byCosts

principlesprescribe theenabledbethat NIArecommendsThe Commission to
accountingtheirorganisationsauthorised adoptionapplied thebe toto

recommendsfurtherCommissionThechargestherecords and etc.payment
fromdijferent basisdistributedorganisations bethethat the State togrant on a

today.which appliesthat
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The Commissions of reference require consider various possibleterms to
of limiting the of intercountry adoptions, without limiting thecostsways

working of the adoption organisations. The Commission has thereforescope
circulated questionnaire four of the organisations AC, BFA-A, FFIA andtoa
SLBV with view charting and analysing connected with theirto costs, etc.a
transfer activities. The questionnaire revealed that the main items ofsurvey
expenditure differently accounted for by the different adoptionare very
organisations. Different principles also applied regards allocation of theare as

incurred by the organisations secretariats in Sweden and administrativecosts
overheads the childs of origin. The questionnaire alsocountry survey
revealed that routines for the and final settlement of parental advancespayment
differ from organisation another. Taken together, these conditions maketoone

difficult arrive really fair comparison of the incurred by theto at costsa
individual when engaging different organisations. The Commission therefore
recommends that single accounting model be devised for all the organisations.a
This model should also include of the size of the organisationsstatementa

and of transfers thetoreserves same.
The Commission also recommends limited reallocation of the State grant,a

with view supporting the small adoption organisations. Above all thistoa
earmarking larger share of the for the organisations basicgrantmeans a

administration. proposed that the remainder be distributed, principle,
with reference the ofnumber children transferred during the previousto year
by the organisation concerned.

International questions Chapter 5

The Commission recommends that Sweden ratzfy the 1993 Hague Convention
possible. That Convention should be incorporated with Swedish lawas soon as

through special NIA should be made the central authority requiredenactment.a
by the Convention. The ejfect adopting the Convention will be reduce theto

for private adoptions. Ihe Commission does find that the EEAscope not
Agreement EU membership will have ejfect adoption activities inor any on
Sweden.

thisIn chapter, international questions discussed in three sub-sections. Theare
first of these deals with the Convention Protection Children and Co-on
operation in Respect Intercountry Adoption, which adopted by the Haguewas
Conference Private International Law in 1993 and based the principleon on
of the childs best interests. The Convention lays down that responsibility for
intercountry adoptions be shared between the of origin and theto state
receiving Within each this responsibility be vested withinstate. state, to a
central authority. Certain tasks however, be delegated. The intentionmay,
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introduced betweenadoptions beco-operation intercountryoffor tosystem ona
traffickingi.a. in orderConvention,under thecontracting preventthe tostates

children.in
brieflyof Convention,articles thevariousreviews all thesubsectionThis

existing Swedish law.withand comparingof eachdescribing the content one
the substan-betweenclosefound that thereCommission hasThe agreement

for adoption.rulesand SwedishConventionofprovisions the Haguetive
extensiverequiretherefore, willof Convention,Ratiñcation the not any

concerning thestipulationsConventionstheSwedish law. Butamendments to
fordoes that theaccredited bodyof authorityparticipation scopemeanor anan

shouldaccredited bodies, bethroughother thani.e. adoptionadoption,private
restricted.

thethe Conventiondeals with UNof the chaptersubsectionThe second on
Assembly in 1989Generaladopted by the UNwhichthe Child,Rights was

Convention addressof thisarticleslater. TwoSwedenand ratiñed by two years
of adopted children.interestsneeds andthe specialquestions relating to

Swedenactivities inof how adoptionquestiondeals with thethird sectionThe
transfers formembership. Sinceand EUaffected by the EEA Agreementwill be

and theof the EEA Agreementwithin thecould possiblyadoption scopecome
freeestablishment and theofregards the rightof Rome, movementTreaty as

reviewed.treatiesof bothcertain articlesof services, are

6Chapteradoptionassociations in theDifferent sector

relations betweenlegislation concerningdoesCommissionThe not propose any
ChaptermadeInstead referenceauthorised organisations.the to

other voluntaryWhereadoptionsentailed intercountryconcerning etc.costs
knowledgefeels that theirCommissionconcerned, theassociations are
authorisedtheinformally andutilised NIAbeadoptionsconcerning can

organisations.adoption

Diversityauthorised organisations.of thedone by eachworkImportant
from. Otherchooseapplicants alternativesadoptionand givesadvantage toan

theiracquired, throughhave alsoassociationsorganisations andvoluntary
knowledge which beexperience andofactivity, solid fundinternational cana

passed others.toon

Chapter 7follow-upCounselling and

theSection 25addition be maderecommends thatThe Commission toan
whensocial welfare committee,municipalrequiring theSocial Services Act,

adaptivethe prospectiveverify thatforapplicationsprocessing consent, to
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for adopting. thehave received the preparation On otherparents necessary
recommend compulsory parental education.hand the Commission does not

of SocialLastly elucidation proposed Section 12 the Services Act,an
municipal for adopted childrenhighlighting and emphasizing responsibility

during their formative years.

activities for inCounselling and educational prospective adoptive parents
Sweden have evolved since the 1960s and being provided by severalare now
different bodies.

principal and authority in the adoption has pivotalNIA, expert sector,as a
communicating information of adoption therole in aspects toon groups

The holds conferences adoptionconcerned. Board regularly andcourses on
welfare fromSubjects for social workers all Sweden.over

the first public body which applicants have dealings with theIn most cases,
municipal social welfare committee, which able, in connection with the home
visit and the applicants for their parenthood. Somereport, tocase prepare new

welfare authorities organise special meetings basedsocial preparatory group
the Stockholm and Uddevalla models respectively for prospective adoptiveon

Several municipalities have special joint preventivesetparents. up groups on
activities for children and young persons.

from social services, other supportive amenities offered, forApart are
example, by child health services, which also include parentalpreparatory
education, psychology consultants and pre-school psychologists, wellas as
through council child psychiatry activities. The Stockholm Adoptioncounty
Counselling Service offers individual counselling, discussions and therapygroup
for adoptive adopted children, post-adoptiveand mainly matters.parents on

The authorised adoption organisations circles for prospectiveorganise study
and adoptive regular meetings adoption issues, telephoneparents,new on

opportunities forcounselling, private interviews etc.
The UN Committee for the Rights of the Child has remarked that Sweden has

forspecial following the of adopted children in Sweden.systemno up progress
for ofCertain general rules already exist, however, thestatutory purpose

protecting adopted children, others, during their formative Inamong years.
reply the Committees observation, the Commission additionto toproposes an
Section of Social Services highlighting emphasizing municipal12 the Act, and
responsibilities towards adopted children during their fonnative years.

Cost effects Chapter 8

effect ofImplementation of the Convention in Sweden have theHague may
Commissionsaugmenting NIAs funding requirements. Otherwise the

recommendation do entail growth of expenditure.not any
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Chapter 9Legal aspects

Commission the amendments whichthis chapter theIn comments statutoryon
forProposals of this kind include, example, two enactments.newproposes.

Swedens theOne of these, Occasioned Accession HagueAct toan
Children and C0-operation in RespectConvention Protectionon

elevates the Convention the of law inIntercountry Adoption, Hague to status
codiñcation ofSweden. The other, Intercountry Adoptions Act,an a

provisions relating intercountry adoptions.to
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Författningsförslag

l Förslag till

Lag ändring i socialtjänstlagen 1980:620om

Härigenom föreskrivs 1980:620i fråga socialtjänstlagen 12 25attom
30 31 73 § och 75 § skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

12
Socialnämnden skall
verka för barn och ungdom underväxer ochatt goda förhållanden,tryggaupp
i samarbete med hemmen främjanära allsidig personlighetsutveckling ochen

fysisk och social utveckling hos barn och ungdom,en gynnsam
med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och ungdom harsom

visat tecken till utveckling,en ogynnsam
i samarbete med hemmennära sörja för barn och ungdom riskeraratt attsom

utvecklas får det skydd och stöd de behöver ochogynnsamt hänsynensom om
till den bästa motiverar det, vård och fostran utanför det hemmet,unges egna
samt

i sin barn och ungdom i sin barn och ungdomomsorg om omsorg om
tillgodose det särskilda behov tillgodose det särskilda behovav av
stöd och hjälp kan föreligga stöd och hjälp kan föreliggasom som
sedan tvist vårdnad eller sedan tvist vårdnad elleren om um- en om um-

har avgjortsgänge domstol. har avgjortsgänge domstolav en av en
eller under adoptivbarnsett upp-
växt.

lLagen omtryckt 1988:871.

2Senastelydelse 1990:1527.
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

för stadigva-medgivandesocialnämndensinteunderårig får emotEn tasutan
föräldrarnågon hanstillhörhem intei enskiltfostranrande vård och ett avsom

medgivandehonom. Somvårdnadenharnågoneller ett ansesomsomannan
familjehem.vård i visstunderårigebereda denbeslutsocialnämndens ettatt

förhål-första stycketenligtmedgivandelämnaSocialnämnden får inte attutan
vård i hemmetförförutsättningarna ärochenskilda hemmetdetlandena i

utredda.

ÄrÄr frågadetfråga emot ettdet att taemot ettatt ta omom
adopterai syfteutländskt barnadopterai syfteutländskt barn attatt

in-medgivandet inhämtasskalldet,in-medgivandet inhämtasskalldet,
hemland.sittlämnarbarnethemland.sittbarnet lämnar nannan

beslutar isocialnämndenInnangällaupphörMedgivandet att om
skallmedgivandefråga nämn-hem-ibarnet har tagitsinte emot om

blivandehuruvida deden inhämtadet medgivan-år fråninommet ett
tillräckligaadoptivföräldrarna hardet lämnades.

föreståendeinför denkunskaper
Medgivandet upphöradoptionen.

har tagitsbarnetgälla inteatt om
från dettvå årinomi hemmetemot
blivandelämnades.medgivandet De

skyldigaadoptivföräldrarna är att
derasanmälasocialnämndentill om
änd-väsentligtomständigheter mer
med-tid beslutetunder den omras

Medgivandet kangäller.givande
förförutsättningarnaåterkallas om

föreligger.längredet inte
adoptionergällerdetNärbeslutar isocialnämndenInnan somen

auktori-förmedlasskalli intemedgivandefråga enavavsessomom
social-gällersammanslutningseradnämndenstycket, skalltredje pröva

medgivandebeslutnämndenssökan-förmedlingssättdet omsomom
Sta-förutsättningunderendastanvända sig attden kommer äratt av

internationellaförnämndskallNämndentillförlitligt eller tens
för-bedömerNIAadoptionsfrågoryttrande frånfråga inhämtadennai

enligt 4 §godtagbarmedingeninternationellaförnämnd somstatens
internationella1995:00lagenadoptionsfrågor NIA, omom

3Senaste 1990:53.lydelse
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

det inte uppenbart obehövligt. adoptionsfrägor.är
Visar prövningen det kan be- När visst barn finns tillgängligtatt ett

faras förmedlingssättet förinte adoption, skall socialnämndenäratt
tillförlitligt, skall socialnämnden den skall tillstånd tillpröva om ge

sitt medgivande. beslutvägra I adoptionsförfarandet fa°r fort-ett att
medgivande skall socialnämn- sätta.om

den för vilket förmedlingssättange
medgivandet gäller.

30
Ett medgivande enligt första25 § stycket meddelas socialnämnden iav
vårdnadshavares hemkommun. Om nämndens prövning gäller hem iett en

kommun, skall nämnden rådgöra med socialnämnden i den kommunenannan
innan den fattar sitt beslut.

Ett medgivande enligt 25 § tredje medgivandeEtt enligt 25 § tredje
stycket meddelas socialnämnden stycket och tillstånd enligt 25 §ettav
i de blivande adoptivföräldrarnas femte stycket meddelas social-av
hemkommun. nämnden i de blivande adoptivför-

äldrarnas hemkommun.

Den nämnd har lämnat medgivande enligt 25 § fullgör skyldigheternasom
enligt 26

Enskilda eller sammanslutningar får inte bedriva verksamhetpersoner som
syftar till förmedla underåriga till hem i 25att som avses

Om för auktoriseraderätt Om för auktoriseraderättsam- sam-
manslutningar i vissa fall lämna manslutningar i vissa fall lämnaatt att
förmedlingshjälp finns be- förmedling finns bestämmel-m.m. m.m.
stämmelser lageni 1979:552 i lagen 0995:00 internatio-om ser om
internationell adoptionshjälp. nella adoptionsfrägor.

4Senastelydelse 1990:53.
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Föreslagen lydelselydelseNuvarande

73
beslut fårSocialnämndensbeslut fár över-Socialnämndens över-

nämndenhos länsrätten,nämnden klagasklagas hos länsrätten, omom
i frågameddelat beslutfråga harbeslut ihar meddelat omom

bistånd enligt 6 §bistånd enligt 6
medgivande återkallelse med-enligt 25medgivande av

tillstånd enligt 25givande eller
förbud enligt 27förbud enligt 27

eftergift enligteftergift enligt 37 eller 37Eller

enligt första stycket.får inte överklagasbistånd tillBeslut i fråga annanom
ellerstycket gäller omedelbart. En länsrätti förstaBeslut i frågor som avses

det harverkställas först sedandess beslut skallfâr dock förordnakammarrätt att
kraft.vunnit laga

75
Till böter döms dendenTill böter döms somsom

iåsidosätter bestämmelsernabestämmelserna iåsidosätter
§ första stycket,stycket, 25 § eller 31§ eller 31 § första25 omom

fallgärningen i sistnämndasistnämnda fall inteinte gärningen i ärär
0995:00belagd med straff i lagenbelagd straff i lagenmed

internationella adoptionsfrågor,internationell adop-1979:552 omom
tionshjälp,

meddelats med stöd 272. överträder förbud harsom av
boende i 69driver sådant hem för vård ellertillståndutan ett som avses

fortsätter verksamhetenförbud har meddelats enligt 70 §i strid mot ett som
vid för vård eller boende.hemett

länsstyrel-efter medgivande socialnämnden,Allmänt åtal får väckas endast av
eller Socialstyrelsen.sen

kraft den januari 1996.Denna lag träder i 1

5Senastelydelse 1990:53.

6Senastelydelse 1990:53.
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2 Förslag till

Förordning ändring i socialtjänstförordningenom

1981:750

Härigenom föreskrivs 1981:7501i fråga socialtjänstförordningen iattom
förordningen skall införas paragraf följande lydelse.en ny av

37a§
En ansökan tillstånd enligt 25 § socialtjänstlagen till adoptions-attom
förfarandet får fortsätta skall innehålla personuppgifter visst barn.ettom

Denna förordning träder i kraft den januari1 1996.

lFörordningen 1991:710omtryckt .
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Förslag till3

tillträde tillSverigesanledning1995200 medLag av

vidsamarbetebarn ochskyddHaagkonventionen avom

adoptionerinternationella

§1
ochskydd barnkonventionen1993den 29 majDen i Haag antagna om av

i landet.skall gälla lag häradoptionerinternationellasamarbete vid som
översättning finnssvenskengelska och franskaKonventionens texter samt en

lag.till dennabilagorintagna som

2 §
centralmyndighetadoptionsfrågor NIAför internationella ärnämndStatens

på sådanankommerde uppgifteroch fullgörenligt konventionen ensom
författning.lag ellerinte följermyndighet annat annanavom

beslutarkonventionen ochartikel 23 iintyg enligtNIA utfärdar om-om
konventionen.artikel 27 iadoptionsbeslut enligtutländskavandling av

januari 1996.kraft denträder i 1Denna lag

lTexterna svenskKonventionens engelskautelämnade.här text samt en
till betänkandebilaga dettaöversättning finns som .
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till4 Förslag

Lag 1995:0O internationella adoptionsfrågorom

Inledning

§1
Denna lag gäller frågor internationella adoptioner.om

Lagen gäller dock inte i den mån något följer lagen 1995:00 medannat av
anledning Sveriges tillträde till Haagkonventionen skydd barn ochav om av
samarbete vid internationella adoptioner.

förhållandeI till Danmark, Finland, Island och Norge finns särskilda
bestämmelser förordningeni 1931:429 vissa internationella rättsför-om
hållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap.

Socialnänmdens prövning

2 §
För adoption utländskt barn, underårigt, krävs socialnämndensärettav som
medgivande enligt reglerna i 25 § tredje stycket socialtjänstlagen 1980:620.

3 §
När visst barn finns tillgängligt för adoption, skall socialnämnden enligtett
25 § femte stycket socialtjänstlagen den skall tillstånd tillpröva attom ge
adoptionsförfarandet får fortsätta.

NIA:s prövning

4 §
Vid adoptioner utländska barn, inte förmedlas auktoriseradav som av en
sammanslutning, Statens förprövar nämnd internationella adoptionsfrågor
NIA förmedlingen kan godtagbar.om anses

Internationell adoptionsförmedling

5 §
Med internationell adoptionsförmedling verksamhet har syftetill attavses som
skapa kontakt mellan den, önskar adoptera utländskt barn, och myndig-ettsom
heter, organisationer eller enskilda i barnets hemland iävensamt attpersoner
övrigt lämna den hjälp behövs för adoptionen skall kunna genomföras.attsom
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adoptiv-de blivandekontakt skapassådanförmedlingMed även avsomavses
föräldrarna själva.

6 §
sammanslutningideellförmedlasfår endastadoptionerInternationella somav

fall adoptiondock inte enstakagällerenligt denna lag. Dettaauktoriseradär av
skäl föreligger.särskildaeller därsläktingbarn annarssom avser

sammanslutningarnaauktoriseradeDe

§7
auktoriseradedetillsynauktorisation och harfrågor överNIA avgör om

sammanslutningarna.

8 §
huvudsakligt syftehar tillsammanslutning,endastAuktorisation får somges

står klartdetadoptioner, ochinternationellaförmedla att samman-att om
ochsakkunnigtadoptioner påsådanaförmedlaslutningen kommer ettatt

främstabästaoch med barnetsvinstintresseomdömesgillt sätt, utan som
styrelsesammanslutningen har stadgar,auktorisation krävsriktmärke. För att

revisorer.och

§9
auktorisation skalltidsbegränsad. beslutetIAuktorisationen skall angesomvara

fårAuktorisationenverksamhetsammanslutningensvilka länder avser.som
principerna förrörandeblandandra villkor,förbindas medäven annat

redovisning.avgifterinbetalning samtav
auktoriseradfårför verksamhetenkostnadernaFör täckaatt samman-en

adoptionsförmed-internationelldem sökerskäliga avgifterslutning ta ut av som
ling.

10 §
minst tvåauktorisationbeslutskall i samband medNIA utseett personerom

omfattning,bli ringaverksamhet kansammanslutningenseller, antas enavom
med in-sammanslutningens arbeteiallmänintressetföreträdaattperson

Samhällsrepresentantersamhällsrepresentant.adoptionsfönnedlingternationell
eller kommun.ungdomsvård iocherfarenhet barnskall ha särskild statav

§11
tillhandahållabegäranskyldigasammanslutningarnaauktoriseradeDe är att

verksamheten.handlingarNIA de rörsom
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12 §
Auktorisationen skall återkallas de förutsättningar i 8 inte§om som anges
längre föreligger. Detsamma gäller sammanslutningen inte uppfyller deom
villkor kan ha uppställts för auktorisationen eller underlåter sigrättasom att
efter vad begärNIA med stöd llav

13 §
När auktoriserad sammanslutning beslutar den skall förmedla inter-en om en
nationell adoption skall minst samhällsrepresentant delta.en

Domstolens beslut tillstånd till adoptionom

14 §
Ansökan adoption svensk domstol den eller de sökande harupptasom av om
svenskt medborgarskap eller hemvist här i landet eller regeringen medgettom

ansökningen prövas.att

15 §
Ansökan adoption enligt svensk lag.prövasom

Avser ansökningen barn under är, skall särskilt beaktas, huruvidaarton
sökanden eller barnet medborgarskap eller hemvist eller sättannatgenom
har anknytning till främmande och det skulle medföra avsevärd olägenhetstat
för barnet, adoptionen inte blir gällande där.om

Giltigheten i Sverige utländska beslut adoptionav om

16 §
Beslut adoption meddelats i främmande gäller här i landet, denstatom som om
eller de sökande medborgare eller hade hemvist i den främmande närvar staten
beslutet meddelades i fall då adoptivbarnet svensk medborgare ellersamt, var
hade hemvist i Sverige, adoptionen godkänts NIA.av

NIA kan i fall förordnaäven utomlands meddelat beslutannat att ett om
adoption skall gälla här i landet.

§17
När beslut adoption meddelats i främmande skall gälla här i landet,statom som

adoptivbarnet adoptantens barn i äktenskap i fråga vårdnad,anses som om
förmynderskap och underhåll.

l fråga i adoptivförhållanden gällerarvsrätt vad i allmänhet ärom som
föreskrivet tillämplig lag beträffande till vilken lagrätten oavsettom arv, som
tillämpats vid adoptionen. Har denna här i landet,ägt dock adoptiv-rum anses
barnet alltid adoptantens barn i äktenskap.som
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omfattningkan i denefter adoptantenadoptivbarn inte harI fall då arvsrätt
be-underhåll skall lämnastill barnetsbidragskäligt bestämmas att avsom anses

adoptantens dödsbo.hållningen i

18 §
tilläggas giltighetfår intei främmandemeddelatsBeslut adoption statsomom

rättsord-grunderna föroförenligt meduppenbartskullei Sverige, detta varaom
ningen här i landet.

Överklagande

19 §
får överklagasauktorisationåterkallaauktorisation ellerNIA:s beslut vägraatt

16beslut enligtgäller NIA:shos regeringen. Detsamma
hos länsrätten.får överklagasenligt 4 §NIA:s beslut

adoptionsförrnedling fårinternationell över-sammanslutnings beslutEn om
överklagas.får intebeslutLänsrättensklagas hos länsrätten.

Ansvar

20 §
till böter.strid med 6 § dömsinternationell adoption iförmedlarDen ensom

Övergångsbestämmelser

1979:552januari 1996 då lagenkraft denträder i lDenna lag om
rättsför-internationella1971:796lagenadoptionshjälp ochinternationell om

upphör gälla.rörande adoptionhållanden att
Övergångsbestämmelserna rättsförhållandeninternationellatill lagen2. om

fortfarande gälla.adoption skallrörande
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5 Förslag till

Förordning 1995:OO internationella adoptionsfrågorom

Inledning

§1
I denna förordning föreskrifter tillämpningen lagennärmareges om av
1995:00 internationella adoptionsfrågor.om

NIA:s prövning

2 §
En ansökan enligt 4 § lagen internationella adoptionsfrågor innehållaskallom
uppgifter hur sökandena har kommit eller planerar komma i kontakt medattom

utländskt bam.ett

Uppgiftsskyldighet

3 §
Har Statens förnämnd internationella adoptionsfrågor godkänt beslutNIA ett

adoption har meddelats i främmande eller har förordnatnämndenstatom som
sådant beslut skall gälla här i landet enligt lagen 1995:O0 internatio-att ett om

nella adoptionsfrågor, skall meddelande beslutet sändas i enlighet med vadom
gäller för domstol enligt 2 § förordningen 1949:661 skyldighet försom om

domstol lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken,att m.m.

Denna förordning träder i kraft den januaril 1996 då förordningen
1976:834 prövning utländskt beslut adoption upphör gälla.attom av om
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till6 Förslag
1988:1128 medförordningeniändringFörordning om

internationellanämnd förför Statensinstruktion

adoptionsfrågor

med instruktion för1988: 128förordningen lfrågaföreskrivs iHärigenom om
följandeskall haadoptionsfrågor dels l §internationellanämnd förStatens att

gälla.upphöraskalldels 13 §lydelse, attatt

Föreslagen lydelselydelseNuvarande

utländska barn.adoption i SverigeunderlättauppgifttillNämnden har att av

de uppgifterNämnden fullgörauktorisa-Nämnden beslutar somom
socialtjänstlagen 1980:620i1979:552enligt 2 § lagention angesom

internatio-lagen 199500ochochadoptionshjälpinternationell om
adoptionsfrâgor.nellai övrigtuppgifterutför de an-som

tillsynsmyndighetenpåkommer
enligt lagen.

centralmyndighetNämndenstatsbidrag till ärfördelarNämnden en-
med anledninglagen 199500ligtsammanslutningar.auktoriserade

till Haagkon-tillträdeSverigesav
ochskydd barnventionen om av

adop-internationellasamarbete vid
de uppgifteroch fullgörtioner som

lagen.följer denav
tillfördelar statsbidragNämndenuppgif-deNämnden fullgör vidare

auktoriserade sammanslutningar.förordningeniter som anges
prövning1976:834 ut-avom

adoption.ländskt beslut om
tillyttrandeNämnden lämnar so-

§jiärdecialnämnden enligt 25 styc-
1980:620.socialtjänstlagenket

januari 1996.träder i kraft den lförordningDenna

lSenaste 1990:187.lydelse
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7 tillFörslag
Lag ändring i sekretesslagen 1980:100om

l98O:l001Härigenom föreskrivs i fråga sekretesslagen kap.7attom
29 § och 9 kap. 15 § skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

29
Sekretess gäller hos nämnd Sekretess gäller hos Statensstatens

för internationella adoptionsfrågor nämnd för internationella adoptions-
i ärende sådana frågor för frågor i ärende sådana frågorom upp- om
gift enskilds personliga förhål- för uppgift enskilds personligaom om
landen, det kan den förhållanden, det står klartinteantas attom om
enskilde eller någon honom närstå- uppgiften kan rájas denatt utan att
ende lider uppgiften rájs. enskilde eller någon honom närstå-men om

ende lider men.

frågaI uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.om

15
Sekretess gäller hos domstol i äk- Sekretess gäller hos domstol i äk-

tenskapsmål mål och ärenden tenskapsmål måli andra ochsamt samt
enligt föräldrabalken, liksom i mål ärenden enligt föräldrabalken än
enligt lagen 1989:14 erkän- i andra stycket, liksom iom som avses
nande och verkställighet utländs- mål enligt lagen 1989:14av om er-
ka vårdnadsavgöranden och kännande och verkställighetm.m. ut-av

överflyttning barn, för ländska vårdnadsavgörandenom av upp- m.m.

lLagen omtryckt 1992:1474.

zSenastelydelse 1989:385.

3Senastelydelse 1989:16.
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Föreslagen lydelselydelseNuvarande

överflyttning barn, förochpersonliga ellerenskildsgift avomom
personliga elleruppgift enskildsförhållanden,ekonomiska part omom

förhållanden,ekonomiskadenbegär det och det kan partantas att om
denoch det kanbegär detnärstå-enskilde eller någon honom antas att

närstå-någon honomenskilde ellerende lider skada eller men om upp-
ende lider skada ellergiften röjs. upp-men om
giften röjs.

hos domstol iSekretess gäller
föräldrabal-ärenden enligt 4 kap.

uppgift enskildsken för person-om
förhållanden,ekonomiskaliga eller

står klart uppgiftendet inte attom
den enskilde ellerkan röjas utan att

liderhonom närståendenågon men.

sjuttio år.sekretessen i högstuppgift i allmän handling gällerfrågaI om

kraft januari 1996.lag träder i den 1Denna
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till8 Förslag

1950:382 svensktändring i lagenLag omom

medborgarskap

l950:382 medborgarskapsvensktföreskrivs i fråga lagenHärigenom omom
skall ha följande lydelse.1 § och 13 §att a a

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

blirsvensk medborgareinte fyllt tolv år och adopterasEtt barn som avsom
medborgarevid adoptionen svensk om

ellerFinland, Island elleradopteras i Sverige, Danmark, Norge,barnet

adopterasadopteras 2. barnet2. barnet ettett genomgenom
god-adoptionsbeslutadoptionsbeslut god- utländsktutländskt somsom

lageni Sverige enligtkänts i Sverige enligt lagen känts
internationella adop-1971:796 internationella 0995:00 omom

eller gäller här irättsförhállanden rörande adoption. tiosfrágor som
medlandet enligt lagen 1995:00

tillträde tillanledning Sverigesav
skyddHaagkonventionen om av

internatio-barn och samarbete vid
nella adoptioner.

förvärvi denna lag barnsI fråga adoptivbarn gäller bestämmelserna omom
adoptivfarbarnetseller förlust svenskt medborgarskap med anledning attav av

eller förvärvar eller förlorar sådant medborgarskap endastadoptivmor
Danmark, Finland, Island eller Norge,barnet adopteras i Sverige,om

barnet adopteras barnet adopteras ettett genomom genom om
god-god- utländskt adoptionsbeslututländskt adoptionsbeslut somsom

llagen 1984:682.omtryckt

zSenaste 1992:392.lydelse

3Senaste 1992:392.lydelse
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

känts i Sverige enligt lagen känts i Sverige enligt lagen
1971 796 internationella 1 995 .-00 internationella adop-rätts-om. om

förhållanden rörande adoption, tionsfrågor eller gäller här isom
eller landet enligt lagen med1995500

anledning Sveriges tillträde tillav
Haagkonventionen skyddom av
barn och samarbete vid internatio-
nella adoptioner, eller

far eller adopterar sitt barn.egetom en en mor

Denna lag träder i kraft den januari1 1996.
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9 tillFörslag

Lag ändring i lagen 1988:1463 bidrag vidom om

adoption utländska barnav

Härigenom föreskrivs i fråga lagen 1988: 1463 bidrag vid adoptionom om av
utländska barn

dels 5 § skall upphöra gälla,att att
dels 2 § och § skall4 ha följande lydelse.att

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §
Bidrag lämnas till den eller de adoptivföräldrar har fått tillstånd svensksom av
domstol till adoption.en

Med svensk domstols tillstånd Med svensk domstols tillstånd
jämställs beslut regeringen, eller jämställs beslut Statens nämndav av

den myndighet regeringen för internationella adoptionsfrágorav som
har bestämt, utomlands NLA utomlands med-att ett att ettom om
meddelat beslut adoption skall delat beslut adoption skall gällaom om
gälla här i landet. här i landet och utomlands med-ett

delat beslut adoption gällerom som
här i landet enligt lagen 1 995.00
med anledning Sveriges tillträdeav
till Haagkonventionen skyddom av
barn och samarbete vid internatio-
nella adoptioner.

4
För varje barn lämnas bidrag med För varje barn lämnas bidrag med
hälften genomsnittskostnaden för 24 OOO kronor.av

adoption från barnetsen ursprungs-
land, dock högst med 24 000 kro-

nor.

ÄldreDenna lag träder i kraft den januari1 1996. föreskrifter gäller fort-
farande i fråga barn, kommit i adoptivföräldrarnas vård här i landetom som
före ikraftträdandet.

lSenaste lydelse 1991:235.
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till10 Förslag
förordningen 1988:1464ändring iFörordning omom

barnvid adoption utländskabidrag av

bidrag vidförordningen 1988:1464föreskrivs i frågaHärigenom omom
adoption utländska barnav

§§l skall upphöra gälla,dels 1-6 attatt
skall betecknasdels nuvarande § l7att

följande lydelse.skall hadels den 1 §att nya

Föreslagen lydelselydelseNuvarande

nämndsamråd med Statensfår EfterEfter samråd med nämnden
adoptionsfrágorför internationellameddelariksförsäkringsverket ytter-

RiksförsäkringsverketfårNIAför verkställig-ligare föreskrifter
för verkställig-meddela föreskrifter1988:1463heten lagen omav

lagen 1988:1463hetenutländskabidrag vid adoption omavav
adoption utländskabidrag vidfår dockSådana föreskrifterbarn. av

föreskrifter får dockbam. Sådanaverksamheten hosinte nämn-avse
hosverksamheteninte närm-den. avse

den.

januari 1996.i kraft den 1förordning träderDenna

lsenaste § 1991:236.lydelse 5av



Utredningens uppdrag

Direktiv avgränsningoch

förmedla internatio-femton år sedan det nuvarande förDet är systemet attnu
infördes i Sverige. Under år har det årliga antaletnell adoptionshjälp senare

adoptionsorganisationerna.adoptioner minskat, vilket inneburit problem för
frågor harKostnaderna för internationella adoptioner har ökat. Vissa upp-

förbeträffande medgivanden utländskt barnmärksammats att ta emot ett
adoptionsverksamheten.och beträffande tillsynsansvaretadoption över

pågåttKonferensen för internationell privaträtt iDessutom har inom Haag ett
intematio-med regler för hanteringenarbete med utarbeta konventionatt aven

skyddnella adoptioner. arbete har resulterat i KonventionenDetta 1993 avom
barn och samarbete vid internationella adoptioner.

chefen för SocialdepartementetRegeringen bemyndigade i maj 1992 att
verksamheten medtillkalla särskild utredare för göra översynatt aven en

kundeinternationella adoptioner och föreslå åtgärder,övervägasamt som vara
i sintill för verksamhet. utredningsdirektiven dir. 1992:69,denna I somgagn

helhet detta betänkande, bl.a.:redovisas i bilaga 1 till anges
adoptionsfrågorför internationella NIAUtredaren bör Statens nämndspröva

länderi förhållande till deroll i adoptionsverksamheten, såväl i Sverige som
där barn adopteras.

förbegränsa kostnadernaUtredaren bör vidare olika möjligheteröverväga att
arbetsmöjligheteradoptionsorganisationernasinternationella adoptioner utan att

stödjas böradoptionsorganisationerna kanbegränsas. Frågan hur de småom
belysas.

ideellahjälporganisationer och andraVidare utredaren undersöka hur olikabör
internationella adoptioner.sammanslutningar medverka i samband medkan

resultatet arbetetbarnkonvention ochUtredaren skall slutligen beakta FN av:s
internationell privaträtt iinom Konferensen för Haag.

utökatstilläggsdirektiv dir. 1994:50Utredningens uppdrag har i maj 1994 i
och därmedutländska adoptionsbeslutmed omfatta erkännandenävenatt av

Även detta be-återfinns i bilaga tillfrågor. dessa direktiv 1sammanhängande
tänkande.

väcktsriksdagsmotionerpågått har antalUnder den tid utredningen ettsom
motionerväcktes sålundaadoptionsfrågor. Under riksmötet 199394 omom
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stödet till adoptivfamiljer den tiden efter ankomsten adoptiv-närmaste ettav
barn, behovet uppföljningsansvaret det gäller adoptivbarnnärattom av
regleras, psykologiskt till adoptivfamiljer m.fl. frågor.stödom

Under pågått skrivelser medden tid utredningsarbetet har även tresom
särskilda frågor verksamheten med internationella adoptioner överlämnatsom

socialnämndernastill utredningen. Dessa skrivelser behandlar giltighetstiden för
medgivandebeslut, principerna för fördelning statsbidrag till auktoriseradeav
adoptionsorganisationer, fall domstols beslutsambandet i vissa mellanresp. om
adoption och medgivande utländskt släktingbarn i syfte adopteraatt emot attta
det.

frågor i de två första skrivelserna behandlar utredningen i detDe tassom upp
följande. adoption utländska släktingbarnFrågan i den tredje skrivelsen om av

fall föri vissa har utredningen funnit inte faller inom uppdraget.ramen



Arbetsformer

Utredningen påbörjade sitt arbete under därefter har1992, 27sommaren
sammanträden hållits.

Eftersom Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor och dessNIA
funktion i adoptionsverksamheten central fråga i utredningsarbetet harär en
utredningen efterhand fortskridit haftuppdraget diskussioner medsom
företrädare för nämnden, också försett utredningen med visst material. Ut-som
redningen eller sekretariatet har också deltagit vid skilda evenemang som
anordnats såsomNIA, de regelbundet återkommande nämndenmötenav som

för de auktoriserade adoptionsorganisationerna och deras samhälls-arrangerar
representanter.

Utredningen har haft överläggningar med Socialstyrelsen. Detsammaäven
gäller följande auktoriserade adoptionsorganisationer, nämligen

Förbundet Adoptionscentrum AC
Adoptionsgruppen Skaraborg AGS
Föreningen Framför Allt AdoptionerBarnen BFA-A-
Barnens internationell adoptionsförening f.d. SriVänner, BV,
Lanka Barns Vänner SLBV, och
Familjeföreningen för Internationell Adoption FFIA

vissa andra sammanslutningar inom adoptionssektorn, nämligensamt
Ensamstående Adoptivföräldrars Förening EAF
Föreningen Vietnambarnens Vänner
Föreningen La Casa, och
Adopterade Koreaners Förening AKF.

Kommunernas medverkan i utredningsarbetet i första handhar skett attgenom
från Svenska Kommunförbundet varit utredningen.irepresentant experten

sekretariatet har också besökts företrädare förför VIA, CentrumBureauav
förberedelse inför internationell adoption, vilken utformningenför ochansvarar
genomförandet den obligatoriska adoptionsrådgivningen för blivandeav
adoptivföräldrar i Nederländerna.

I direktiven utredningen skall olika möjligheter begränsaövervägaatt attanges
kostnaderna för internationella adoptioner, adoptionsorganisationernasutan att
arbetsmöjligheter begränsas. denna del utredningsarbetetI har det ansettsav
önskvärt med faktaunderlag, belyser förhållandena för adop-ett som resp.
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fyragenomfört enkät, tillsäntshar därförtionsorganisation. Utredningen somen
kostnaderför kartläggning och analysorganisationerna,de auktoriserade avav

välvilligt försettOrganisationerna harförrnedlingsarbete.i derasm.m.
uppgifter.utredningen med önskade

och sekretariatetkartläggningsarbetet har utredningenled iSom ytterligare
vidnämligenantal studiebesök såväl inom landet,genomfört ett
kommun,Adoptionsbyrán vid familjerätten i Göteborgs

ochFamiljerätten i Waxholms kommun,
Adoptionsrådgivningen i Stockholms kommun

nämligen vidutomlands,som
iFamiliedepartementetAdopsjonskontor och Barne-Statens og

Norge,
Danmark,Civilretsdirektoratet iDanAdopt och samt

Nederländerna.Justitieministeriet i
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Inledning1

1.1 Utvecklingen verksamheten medav

internationella adoptioner i Sverige

1.1.1 Bakgrunden till gällande rätt

Internationella adoptioner började i Sverige i liten omfattning redan 1950-
talet. Under 1960-talet intresset för frånadoptera barn andra länder,växte att
bl.a. på grund antalet barnsvenska tillgängliga för adoptionattav som var
minskade kraftigt.

Från början kom de flesta barnen till Sverige förmedling svenskagenom av
medborgare arbetat utomlands eller familjer adopterat självasom genom som
och hjälpte och släktingar adoptera. sådan förmedlings-Förvänner attsom
verksamhet fordrades särskilt tillstånd Socialstyrelsen.av

I mitten 1960-talet slöt Socialstyrelsen, efter initiativ från utredningenav
Adoption utländska barn SOU 1967:57, avtal med iorganisation Re-av en
publiken Korea och barnhem i Grekland rutinerna vid adoption frånett om
dessa. Vidare bildades år 1969 två enskilda organisationer, Indisk-Svenska
Föreningen och Adoptionscentrum. Organisationernas syfte dels samlaattvar
dem önskar adoptera utländska barn, dels bistå vid internationellaattsom
adoptioner.

1970-talet

År 1971 fattade regeringen beslut till Socialstyrelsen knuten rådgivandeom en
för frågornämnd rörande adoption Nämnden förutländska barnav m.m.,

Åretinternationella adoptionsfrågor därefter gick Indisk-SvenskaNIA. Före-
ningen och Adoptionscentrum under Adoptions-Föreningennamnetsamman

AC.centrum
NIA blev fr.o.m. den 1 juli 1974 nämnd vid Socialstyrelsenpermanenten

med instruktion. syfte offentlig kontrollNIA:s säkerställa överattegen var
den internationella adoptionsverksamheten. Vidare skulle underlättanämnden
adoption i Sverige utländska bam, för information verksamheten,av svara om
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biträdeförmedla adoption utländska barn lämnaansökningar samtom av
myndigheter, och enskilda.organisationer

samarbets-Mellan med verkan från den 1 juli 1974,NIA och AC slöts, ett
definierades rollerSocialstyrelsen. avtalet deavtal, godkändes I res-som av

adoptionsverksamheten.den internationellapektive hade det gälldenärpart
utomlands medauktorisation för arbetaAC utgjorde avtalet formFör atten av

internationella adoptionsfrâgor.
fler enskilda förmed-Under 1970-talet ökade förmedlingsverksamheten. Allt

för adoption ha Socialstyrelsenslade ansökningar utländska barn attutanom
kom till Sverige förmedladestillstånd. Minst hälften alla adoptivbarn somav

då eller Behovet riktlinjer för verksam-NIA AC.sätt änannat avgenom
tillsattes regeringen underheten blev tydligt och särskild arbetsgrupp aven

uppgift de frågor rördehösten Arbetsgruppens1977. överatt se somvar
År riktlinjer ochinternationella redovisade arbetsgruppenadoptioner. 1978

organisationsförslag 1978:6 Internationella adoptioner,i Ds Srapporten som
organi-proposition 197879: 108utgjorde underlag för regeringens omsenare

internationella adoptionersationen verksamheten med m.m.av
fönnedlingsverksamheten skulleI regeringens proposition föreslogs bl.a. att

stå tillsyn och kontroll detkanaliseras till organisationer, skulle under avsom
ökade möjligheter till stöd.allmänna, och dessa organisationer skulleatt ges
där enskilda på handsyfte med detta begränsa antalet fallEtt att egenvar

möjligheter påsökte barn utomlands. Direkta inskränkningar i enskildas att
hand utomlands ansågs emellertid inteoch för del söka barn varaegen egen

nödvändiga i propositionen.och föreslogs inte heller
övergripande funktionI propositionen föreslogs vidare NIA skulleatt en

kontaktskapande verksamhet. NIAmed uppgifter rörde information ochsom
adoptionsorga-skulle också tillsyn och kontroll de auktoriseradeutöva över

nisationerna i syfte de för auktorisationen uppställda villkorenutrönaatt om
efterlevdes. delta i den praktiska adop-skulle nämnden inte längreDäremot
tionsverksamheten. organisationerna ochstället de ideellaI gavs en ny mer

efter ansökan aukto-aktiv roll. Sålunda föreslogs dessa organisationer,att om
risation hos Socialstyrelsen förslag skulle biträda enskildaoch NIA, somav
önskade utländskt barn förmedla adoptionshjälp.adoptera ett attgenom

insyn ochPropositionens förslag avsågs bättresammantagna garantera sam-
hällelig vad tidigare varit fallet.kontroll adoptionsverksamhetenöver än som
Riksdagen förslag och 1979:552beslutade i enlighet med regeringens lagen

juliinternationell adoptionshjälp trädde i kraft den 1 1979.LIAom

1980-talet

Till följd ökade adoptioner infördes i sambanddet antalet internationellaav
kraft särskilt krav obligato-med socialtjänstlagen 1980:620 trädde iatt ett
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riskt medgivande få utländskt barn för adoption. Kravet gälleratt ta emot ett
barnet förmedlats auktoriserad organisation eller detoavsett ärom genom om

fråga enskild adoption, dvs. adoption skett auktoriseradom som genom en
organisation. Medgivandet, lämnas socialnämnd, prövningsom av avser en av
det hemmets och de blivande föräldrarnas allmänna lämplighet och skallnya

innan barnet lämnar sitt ursprungsland. Medgivandet begränsadges ges en
giltighetstid och upphör barnet inte kommit till hemmet inom år frånettom
det medgivande lämnats.att

I samband med omorganisation Socialstyrelsen blev NIA självstän-en av en
dig myndighet den julil 1981. NIA, fick Statens nämnd förnamnetsom nu
internationella adoptionsfrågor, behöll sina tidigare uppgifter inom Socialsty-
relsen, nämligen auktorisera ideella organisationer lämna internationellatt att
adoptionshjälp och godkänna utländska adoptionsbeslut.att

I syfte sådan förmedling skergöra medverkan auktoriseradatt utansom av
organisation säkrare föreslog regeringen iännu propositionen 198485: 16 om
vissa frågor rörande internationella adoptioner, socialnämnd i medgivandeatt

utländskt adoptivbarn skulle det förmedlingssättävenatt motta denange
sökande fick anlita. Om det kunde befaras barnet inte hade blivit tillgäng-att
ligt för adoption på tillförlitligt skulle nämnden vidare, eftersättett att yttran-
de inhämtats från NIA, kunna sådant medgivande.vägra Förslagen föranled-
des resultaten särskild verksamhetenöversyn med internationellav av en av
adoptionshjälp Ds S 1983:14.

Riksdagen beslutade i enlighet med regeringens förslag. De bestämmel-nya
ledde till ändringar i socialtjänstlagen och lagen internationellserna, som om

adoptionshjälp, trädde därefter i kraft den l januari 1985. I samband med
reformen fick NIA parlamentariska ledamöter och därutöver ledamöter med
särskild sakkunskap.

I mitten 1980-talet konstaterades variationer i fråga de faktiskastoraav om
kostnaderna för adoption utländska barn, såväl mellan inom de länderav som

lämnar barn för adoption. Vidare konstaterades kostnaderna försom att att
adoptera hade ökat betydligt, bl.a. till följd internationella valutaföränd-av
ringar. Regeringen beslöt därför i november 1985 särskild utredareom en
med uppdrag undersöka förutsättningarna för minska den enskildesatt att
kostnader i samband med adoption utländska barn. Utredaren avlämnade iav
april 1987 betänkandet Ds S 1987:1 Kostnader i samband med adoption av
utländska barn. betänkandetI föreslogs bl.a. statligt bidrag med visstatt ett
belopp adoptionstillfälle skulle införas för kompensera adoptivföräldrar-attper

för statliga avgifter och fördyringar följde den statliga styrningenna som av
adoptionsverksamheten.av

Regeringen gick vidare och föreslog efter remissbehandling iett steg propo-
sitionen 198889:3 bidrag vid adoption utländska barn bidragatt ettom av
skulle lämnas hälften genomsnittskostnaderna för olikamotsvararsom av
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enlighetRiksdagen beslöt ibelopp barn.länder, dock med visst högsta per
trädde i kraft den ldet bidragetmed regeringens förslag. Reglerna om nya

genomsnittskost-räkna fram dejanuari fick därvid till uppgift1989. NIA att
adoptionsland.för respektivenader skall gällasom

9910-talet1

och samarbete vid interna-skydd barnI maj 1993 Konventionenantogs om av
för internationell privaträtt. Konven-tionella adoptioner Haagkonferensenav

verksamhetenlagstiftning och praxis vad gällertionen påverkar vid ratifikation
ii ursprungsländermed internationella adoptioner, såväl barnens motta-som

Även rättigheter,barnetsgarländerna. nationernas konventionFörenta om
interna-behandlar frågor berörratificerades Sverige i juni 1990, somsom av

frågor diskuteras denInternationellationell adoptionsverksamhet. kapitel 5I
samarbete,övrigt internationelltbetydelse konventioner visstdessa samtsom

har för adop-såsom den Europeiska unionen EU,EES-avtalet och
tionsverksamheten i vårt land framgent.

adoptionsorganisationerna1.1.2 De svenska

adoptionsorganisationer.auktoriseradeSverige för närvarandeI finns sex
känt starktmänniskorGemensamt för dem de allaär ettatt startats somav

och på såsjälva adopteratregel det sigI rörengagemang. om personer som
adoptionsorganisationernafått kontakter i något land. svenskaDesätt genom-

för i kvalificerat och arbete.dag mycket engageratett
auktorise-ojämförligt deFörbundet Adoptionscentrum AC denär största av

OOOförmedlat 14rade organisationerna. Sedan år 1969, har ACstarten, ca
År 1993 hadefrån Afrika, Asien, och Sydamerika.barn olika länder i Europa
för 25 länderföreningen internationell adoptionshjälpauktorisation lämnaatt

%eller 70 detförmedlade år 550 utländska barn drygtoch under avsamma ca
organisa-auktoriseradtotala år till Sverigeantalet barn detta kom genomsom

tions försorg.
den övervägande delenAdoptionscentrum ideell förening i vilkenär aven

i adoptera. Förmedlemmarna familjer adopterat eller står begreppär attsom
varithar alltidfamiljer medlemmar i AC. Adoptionernärvarande 9 000är ca

i närliggandeockså sigAC:s huvuduppgift, föreningen har engageratmen
förbere-adoptivföräldrar braområden. syfte kunna erbjuda blivandeI att en

studiehandledningar ochföreningen utarbetatdelse inför adoptionen har ut-
omfattande bi-ocksåbildar kontinuerligt cirkelledare. AC driver en

sig åt in-år har föreningen alltståndsverksamhet. Under ägnatmersenare
och främ-sina ursprungsländerför förhindra barn iöverges attsatser att att

adoptioner inom dessa ursprungsländer.
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AC rikstäckande med lokalföreningar23 hela landet. bedriverär Dessaöver
bl.a. föreningsverksamhet, biståndsprojekt och föräldrautbildning.

Familjeföreningen för Adoption funnits före-Internationell FFIA har som
ning sedan år 1979 adoptioneroch arbetar med förmedling internationellaav
sedan år 1980. Föreningen förmedlar idag från bl.a. Brasilien, Indien,barn
Sri Lanka och Rumänien. Dessutom har samarbete med Kina nyligen inletts.
FFIA:s biståndsverksamhet framträdande del föreningensär en engagemangav
för barn i världen. förstaDen i hand hjälpa föräldralösa barn ellerattavser
fattiga barn till bättre liv. förbere-En del FFIA:s verksamhet ärett annan av
delsen de blivande adoptivföräldrama. Föreningen består f.n. 900av caav
medlemmar.

Barnen Framför Allt Adoptioner BFA-A ideell förening bilda-är en som-
des år 1979 föräldrar,antal själva adopterat bam. Föreningenettav som
arbetar huvudsakligen inom verksamhetsgrenar; internationell adoptions-tre
hjälp, bistånd och fadderbarnsverksamhet. fadderverksamhetenBistånds- och
bedrivs på ideell basis med stöd donationer, insamlingar Föreningensav m.m.
fadderverksamhet omfattande och närvarande lämnas stöd tillFörär växer. ca
1 000 barn olikai kontaktländer. medlemsfamiljer.BFA-A har idag 750ca
Föreningen har auktorisation förmedla barn från bl.a. Indien, Sri Lanka,att
Vietnam och Polen.

Föreningen Sri Lanka adoptionsföreningBarns Vänner Internationell-
SLBV bildades år 1979 på initiativ föräldrar enskilt ellerav som genom
andra auktoriserade organisationer genomfört i Sri SLBVadoptioner Lanka.
har nyligen bytt och kallas InternationellBarnens Vännernamn numera -
adoptionsförening medlemsfamiljer,BV. Föreningen, består 1001som av ca

auktoriserad lämna internationell förhållande tillär NIA adoptionshjälp iattav
Sri Lanka, Taiwan och Kina.

Vid sidan förmedlingsverksarnheten biståndsverksamhet ibedriver BVom
Sri Lanka särskilt utskott ekonomi.med styrelse ochettgenom egen egen

adoptivföräldrar,Föreningen utbildar, i samarbete med FFIA, blivandeäven
bedriver rådgivande verksamhet regionala sammankomster,samt arrangerar
familjeläger och s.k. återvändarresor.

Adoptions-Gruppen Skaraborg AGS har relativt nyligen inlett sin verksam-
het. Endast fåtal adoptivbarn har hittills förmedlats, de första anlände tillett
Sverige i december 1992. AGS förmedlar barn från Polen.

Av tabell framgår1 .I nedan för respektive adoptionsorganisation vilket eller
vilka länder auktorisationen organisa-Vidare det antal barn,avser. somanges
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ochrörande 1990uppgifterår 1993. Vissaundertill Sverigeförmedlattionen
i tabell 4.1.1.återfinns1992

auktorisationende länderadoptionsorganisationer,AuktoriseradeTabell 1.1 avser
år 1993förmedlatorganisationbarnantaletsamt resp.

förmed-Totalt antalauktorisationenorganisation LänderAuktoriserad som
barnladeavser

551BrasilienBolivia,Adoptionscentrum AC
Bulgarien
Colombia
Ecuador,

EtiopienEstland,
Filippinerna
Indien, Israel
Jamaica

Verde, KoreaKap
LitauenLettland,

NepalMacao,
Rumänien, Ryssland
Thailand, Tjeckien
Ukraina, Ungern

VitrysslandVietnam,

49BurkinaBolivia, FasoFramför Allt-Barnen
Indien, PolenAdoptioner BFA-A
Sri VietnamLanka,

121BrasilienFöreningen för Interna-
GuatemalaAdoptionertionella
Indien, KinaFFIA
Rumänien

ThailandSri Lanka,

23SriKina, LankaSri VännerLanka Barns
TaiwanBarnensSLBV, numera

Vänner BV

PolenAdoptions-Gruppen
AGSSkaraborg

från NIA.Källa: Uppgifter

lBFA-A 31 1994.april 1993omfattar tiden den 1 mars-
1993.juli 1992 31 decembertiden lSLBV omfattar den -
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Under år 1994 har ytterligare adoptionsorganisation fått auktorisationen av
NIA. Organisationen heter Adoption Child Care ACCA ochAssociation
skall förmedla barn från Vietnam.

Mellan de auktoriserade adoptionsorganisationerna har åren utveck-genom
lats samarbete på skilda områden. Under avsnitt Rådgivningsverksam-7.1ett
het i vårt land, lämnar utredningen organisationer-redovisning förnärmareen

samarbete vad gäller utbildningsverksamheten för blivande adoptivföräld-nas
Organisationerna har också, komplement till gällande regler ochettrar. som

lagstiftning inom adoptionsområdet, regleretiskaenatsm.m. om gemensamma
för sitt arbete. Dessa regler, år 1988, behandlar vissa frågorantogssom om
de biologiska föräldrarna, barnet, adoptivföräldrarna och adoptionsorganisa-
tionerna själva. Liknande etiska årregler har utarbetats och antagits, dels
1991 inom för samarbete mellan auktoriserade adoptionsorganisa-ettramen
tioner i Norden, dels år 1993 inom för sammanslutningen Euradoptramen
EA. EA bildades år 1993 resultat tio års erfaren-samverkan ochettsom av
hetsutbyte mellan de europeiska adoptionsorganisationerna idag 23och har
medlemsorganisationer från nio länder.

1.1.3 Andra adoptionsområdetsammanslutningar inom

Vid sidan de auktoriserade adoptionsorganisationerna finns ävenom numera
antal sammanslutningar adoptivföräldrar, inte lämnasysslar medett attav som

adoptionshjälp istället förverkar på olika tillvarata adoptivbarnenssättutan att
och adoptivfamiljernas intressen och för vidmakthålla och bandenstärkaatt
med barnens ursprungsländer. Under år har dessutom adop-senare grupper av
terade bildat intresseorganisationer.egna

Föreningen Vietnambarnens Vänner står för adopteratöppen personer som
barn från Vietnam eller på har personlig anknytning till landet.sättannatsom
Föreningen arbetar främst för vidga och fördjupa medlemmarnas och Sve-att
riges kontakter med Vietnam, bidrar också ekonomiskt och på sättannatmen
till biståndsarbete fadderverksamhetoch bedrivs i landet olikasom genom
stödorganisationer. Vietnambarnens bildades år 1990 och består förvänner
närvarande 25 medlemsfamiljer. Omkring 90 % dem adopteratharav ca av
enskilt.

Föreningen La Casa ideell förening främst för dem adopte-är öppenen som
barn från barnhemmet La Casa De Madre Niño i Colombia. Före-rat y

ningen, bildades år 1992, främst intresse- och stödorganisation förärsom en
sina medlemmar. Syftet främst sprida kunskap inom föreningenär att om
Colombia, adoptioner från det aktuella barnhemmet stödja de barnsamt attom

bosatta där. La Casa består förär närvarande familjer. Majori-80som av ca
dem har adopterat medverkan auktoriserad adoptionsorganisa-teten utanav av

tion.
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och kamrat-intresse-Förening EAFAdoptivföräldrars ärEnsamstående en
eller har förhar adopteratensamståendeförening föröppen sompersoner

har adopteratmedlemmarföreningensdelenavsikt adoptera. Störreatt av
bilda-och Polen. EAF,Chile, Perufrån Colombia,enskilt, främst barn som

bl.a. tillhar300 medlemmar. EAFnärvarandeår består fördes 1981, av ca
ensamstående och spri-föradoptionermed upplysningarsyfte bistå attatt om

adoptivförälder.ensamståendedet innebärerfarenheter vadda att varaom
adoptivföräldrar kanförsammanslutningar näm-exempelytterligareSom

föreningEcuadorfamiljernasAdoptivfamiljer KFA,Kamratföreningen förnas
Hepatit-B-smittobärande barn RFHB.medför FamiljerRiksföreningenoch

få.relativtadopteradesig till dem ännuriktar ärFöreningar ärsomsom
Äldst bildades hösten 1986.Förening AKF,Adopterade Koreanersär som

AKFfrån andra länder Korea.för adopterade äränFöreningen ävenär öppen
Kontakter medoch Malmö.lokalföreningar i Göteborgrikstäckande och har

och har inletts. AKFi Danmark Norgeadopterade koreanerorganisationer för
medlemmar.har 160ca

bildats.Indiennyligen föreningen Namastefrån Indien haradopteradeFör

förmedlade barn1.1.4 Antalet

föreadoptivbarn lågtill Sverigeårligen komAntalet utländska barn somsom
nivå. Därefter skeddeförhållandevis stabillåg ochmitten 1960-talet enav

förmedlades. Sedan900 barnår 1977 då 1ökning fram tillsuccessiv näraen
förmedladeåren har antaletdeminskning skett. Underdess har senaste sexen

förhållanden, lågjämfört med tidigarekonstantbarn legat relativt men,en
visar det antaltabell 1.2,framgårnivå eller omkring l 000. Detta somav

kommitårenolika ursprungsländer,fördeladeutländska barn, som genom
flesta utländskatabellen framgår vidare devårt adoption. Avtill land för att

Latina-från länder i Asien ochSverige har kommithittills anlänt tillbarn som
från de tidigareefterfrågan på barnmerika. år har dock öststa-Under senare

begränsad.emellertidfrån dessa länderökat. Förmedlingen är ännuterna
utländska adopterade i Sveri-500Vid år 1993 fanns 34utgången nästanav

förmedlades drygt 930 barn.Samma årge.
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Tabell 1.2 Totalt antal utomnordiska barn kommit till Sverige för adoption,som
påfördelade olika Världsdelar

År Afrika Asien Europa Nord- Oceanien Totalt0
Sydamerika

-1970 38 820 l 131 187 2 1815

-1980 602 30310 1 228 3 190 26 15 349

-1985 124 301 2405 2 300 2 7 967

-1990 198 3 190 537 8191 894 5

1991 46 463 247 355 2 1131

1992 54 478 201 382 1 115

1993 42 411 172 308 934l

104 20 966Totalt 1 3 756 8 616 36 34 478

Källa: Uppgifter från NIA.

Under år har väntetiderna för blivande adoptivföräldrar kraf-minskatsenare
tigt. Adoptionsköerna till många länder korta och har i många fallär t.o.m.
försvunnit helt. Trots det i de flesta länder finns barn förmedla redovi-att att

adoptionsorganisationerna brist sökande familjer, framför allt detnärsar
gäller något äldre barn. Situationen kan sannolikt förklaras famil-mångaattav
jer, i rådande lågkonjunktur, tvekar inför eller avbryter påbörjade adoptions-
planer grund osäkra familjeekonomiska förhållanden. Kostnaderna i sigav
kan också för många framstå alltför höga, särskilt det gäller adop-när attsom

Ävenandra adoptivbarn. de krav givarländerna ställer på sökandetera ett som
det faktum behandlingar biologisk barnlöshet ärsamt att motpar numera

framgångsrika kan bidragande orsaker. Tilltagande rasism i Sverige harvara
anförts skäl.även som

1.1.5 Förmedlingssättet

De flesta adoptivbarn kommit till Sverige förmedlatshar auk-som engenom
toriserad adoptionsorganisation. Antalet barn förmedlats på detta harsättsom
emellertid varierat åren.genom

På 1970-talet förmedlades %40-50 de barn kom till Sverigeav som genom
enskilda kontakter. Efter införandet lagen internationell adoptionshjälpav om
och ändringen i socialtjänstlagen år 1985, minskade emellertid de enskilda

Åradoptionerna. 1986 kom 90 % adoptivbarnen Sverigetillnästant.ex. av
auktoriserad organisations försorg. Andelen enskilda adoptioner hargenom
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Årdärefter ökat, vilket framgår tabell förmedlades %1.3. 1993 20av avca
adoptivbarnen enskilda kontakter.genom

Tabell 1.3 Antal barn förmedlats auktoriserad adoptionsorganisationsom genom
utanför adoptionsorganisation års.k. enskilda adoptioner för olikaresp.

År Genom adopt.org. Utanför adopt.org. Totalt
% %antal antal antal

1980 1 067 63 636 37 1 703

1985 3601 87 200 13 1 560

1990 680 70 285 30 965

1991 785 71 328 29 1131

1992 847 76 268 24 1 115

1993 754 81 180 19 934

Källa: Uppgifter från SCB och NIA. Viss justering siffrorna tillhar skett med hänsynav
SCB:s adoptionsorganisationernasoch olika redovisningstidpunkt med avseende på barnets
ankomstdag till Sverige.

1.1.6 vanligasteDe ursprungsländerna

tolvDe vanligaste ursprungsländerna för %drygt 80 samtliga barnsvarar av
förmedlats till Sverige. Under år från1993 kom 720 barn dessa ländersom ca

totalt drygt förmedlade930 barn. tabell 1.4 framgår de flesta barnenAv attav
kommer från Colombia, Vietnam, Polen, Indien och Korea. fem länderDessa
svarade för drygt 550 eller 60 % samtliga förmedlade årbarn 1993. Detca av

Årland försvarade det antalet enskilda adoptioner Polen.störstasom var
1993 kom 45 barn från Polen enskild dvs. förmedling skedde utanförväg,

adoptionsorganisation från hösten 1993 tillåter dock landet endast adoptionen
auktoriserad adoptionsorganisation. De vanligaste länderna från vilkagenom

barn under år förmedlades adoptionsorganisation Colombia,samma genom var
Indien, Korea och Vietnam.
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Tabell från1.4 Antal förmedlade barn årende tolv vanligaste ursprungsländerna
1992 1993och

Ursprungsland Genom adoptorg. Utanför adopt.org. Totalt
1992 1993 1992 1993 1992 1993

Brasilien 48 44 14 13 62 57

Chile 1 6 5 7 5

Colombia 207 182 18 18 225 200

Guatemala 13 7 3 165 12

Indien 102 110 102 110

Korea 99 60 994 64

Sri Lanka 60 29 11 71 29

Thailand 44 30 7 51 30

Vietnam 122 91 19 1297 110

Etiopien 17 13 14 31 13

Polen 6 25 119 45 125 70

Rumänien 9 24 9 24

Totalt 728 615 199 109 927 724

Källa: Uppgifter från SCB och NIA. Viss justering siffrorna skett tillhar med hänsynav
SCB:s och adoptionsorganisationernas olika redovisningstidpunkt med avseende på barnets
ankomstdag till Sverige.

En beräkning hur många barn förmedlas från de vanligast förekom-av som
mande ursprungsländerna för adoptionsorganisation vid handen attresp. ger

%70 AC:s förmedlade barn år 1993 korn från fyra länder. fyraDessaav
länder Colombia, Korea, Vietnam och Indien. %För BFA-A korn 60var av
barnen från land Indien och för FFIA kom drygt 80 % frånbarnenett av- -
fyra länder Kina, Brasilien, Rumänien och Indien. SLBV Barnensnumera-
Vänner förmedlade under år 1993 barn uteslutande från Sri Lanka. AGS har
auktorisation för endast land, nämligen Polen.ett
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Översikt1.2 i adoptionsärendegångenöver ett

1.2.1 Inledning

måste regel igenom olikaDen vill adoptera utländskt barnett tresomsom
sig för försökabeslutsled från det vederbörande har bestämt adopteraatt att ett

barn till dess barnet adopterat.är
medgi-första beslutsledet hos socialnänmden få beslutDet att ett omavser

vande till barn i hemmet i syfte adoptera det. beslutDettaemot ett attatt ta
fattas efter utredning förhållandena i den blivande adoptivfamil-det att en om
jen gjorts.

Därefter adoptivsökande finna barn adoptera.skall den eller de Detett att
vanligaste tillvägagångssättet inte redan varit i kontaktär att man, om man
med auktoriserad adoptionsorganisation, vänder sig till sådan och hosen en
den hjälp med förmedlingen barn. Organisationenansöker ettattom av
skall då fatta adoptionshjälp skall eller Alternativet tillbeslut lämnasett om

vända sig till adoptionsorganisation hand försöka finnaäratt att etten egen
barn, s.k. enskild adoption.

föräldrarna själva funnitNär organisationen har förmedlat barn eller harett
för beslut adoptionenbarn tillgängligt adoption skall slutligen självaett ett om

fattas. beslut kan fattas svensk domstol. Beslutet adoption kanDetta av om
också fattas någon myndighet för sedan gälla i Sverigei ursprungslandet attav
efter godkännande eller förordnande regeringen eller utländsktNIA. Ettav
adoptionsbeslut också i vissa fall automatiskt i Sverige.kan gälla

adoptionsärende.tabell finns sammanställning beslutsleden iI 1.5 över etten
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adoptionerTabell 1.5 Beslutsleden i ärenden om

ÖverinstansFörfattningTyp beslutav

socialtjänstlagenSocialnämnden 25 § Länsrättenfattar
medgivandebeslut om

frånefter yttrandeev.
NIA

internationell2. Adoptionsorganisa- Lagen NIAom
adoptionshjälptionen beslutar adop-om

tionshjälp undantag: en-
skilda adoptioner

Tingsrätten föräldrabalken Hovrätten3a. beslutar 4 kap.
tillstånd tillatt ge

adoption

Regeringeninternationella3b. NIA godkänner Lagenett om
adoptionsbeslut rättsförhållanden rörandeutländskt

adoption

3c. medde- --Ett utomlands
lat adoptionbeslut om

automatiskt igäller
Sverige

medgivande1.2.2 Socialnämndens beslut om

medgivandeutländskt barn måste ha beslutDen vill adoptera ett ett omsom
får under-från Enligt § socialtjänstlagen 1980:620 intesocialnämnden. 25 en

intefostran i enskilt hemårig för stadigvarande vård och etttas emot som
ho-någon har vårdnadentillhör någon hans föräldrar eller omannan somav

sådant medgivandemedgivande. ansökansocialnämndens Enutan omnom
innehålla vissasocialtjänstförordningen 1981:750skall enligt 36 § person-

in-förordning behöver ansökanuppgifter de sökande. Enligt 37 § sammaom
sådanaendast sökandena kan lämnanehålla uppgifter visst barnett omom

pla-har kommit elleruppgifter. skall i ansökan hur sökandenaVidare uppges
fallet skallutländskt barn. detkomma i förbindelse med Iatt ett senarenerar

åldersökandena kan ha i fråga barnetsockså de särskilda önskemål som om
hälsotill-beträffande sökandenasansökan skall fogas läkarintygTillanges.

stånd.
enligt 25 §fattar i frågan medgivande skallInnan socialnämnden beslut om
och förut-förhållandena i det enskilda hemmetandra stycket socialtjänstlagen
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sättningarna för vård i hemmet utredas. Kommunens handläggare s.k.gör en
hemutredning. Bland för vägledning hur sådan utredningannat att ge om en
skall gå vilkatill och uppgifter behövs de adoptivsökande har NIAsom om

detaljerad förhandbok socialnämnderna.gett ut en
kanDet bli aktuellt för socialnämnden inhämta yttrande från innanNIAatt

beslut fattas Såmedgivande. kan fallet då någon eller båda deom vara av
sökande lider sjukdom. Ibland kan behandlande läkares utlåtande tillav en
socialnämnden svårt tolka med avseende på vilka konsekvenser sjuk-attvara
domen kan få för familjen. Läkaren utlåtandet företräder i förstaavgettsom
hand sin patient medan socialarbetaren mäste företräda det okända barnet.
Föreligger det tveksamhet hur den sjukdomenaktuella kan komma attom
påverka den eller de sökandes förmåga adoptivbarn kan social-att ta emot ett
nämnden för förbättra beslutsunderlagsitt inhämta uppfattning iNIA:satt
frågan.

Socialnämnden skall vidare, innan den fattar sitt beslut, enligt fjärde25 §
stycket socialtjänstlagen det förrnedlingssätt sökandena kommerpröva om som

sig tillförlitligtanvända eller Socialnämnden skall i denna frågaäratt av
inhämta yttrande från NIA det inte uppenbart obehövligt. Medärom uppen-
bart obehövligt fall då förmedlasde adoptionen auktoriseradt.ex.avses av en
adoptionsorganisation. Visar befaras förmedlingssät-prövningen det kanatt att

inte tillförlitligt skall socialnämnden sitt medgivande. l beslutär vägratet ett
medgivande skall socialnämnden förmedlingssättför vilket medgivan-om ange

det gäller.
25 §I tredje stycket socialtjänstlagen stadgas beslut medgivandeatt ett om

skall inhämtas innan barnet lämnar sitt hemland. Medgivandet upphör gällaatt
inte barnet har tagits i hemmet inom är från medgivandetdetemot ettom

lämnades.
Enligt 38 § socialtjänstförordningen skall den har fått socialnämndenssom

medgivande i sitt hem i syfte detutländskt barn adopteraatt ta emot ett att
omedelbart anmäla till socialnämnden barnet har anlänt till hemmet.när

Den adopterar barn inhämta samtycke från socialnämndenett utan attsom
dömaskan till böter.

1.2.3 Organisationens adoptionshjälpbeslut om

När de adoptivsökande har fått beslut från socialnämnden medgivandeett om
vänder sig de flesta de inte redan gjort det till adoptionsorganisa-om en- -

förtion få hjälp med finna barn. får då organisationenDe hosatt att ett an-
söka s.k. internationell adoptionshjälp. Härmed enligt § lagen1om avses
1979:552 internationell adoptionshjälp sådan verksamhet har tillom som
syfte förmedla kontakt mellan den önskar adoptera utländskt barnatt ettsom

hemlandoch myndigheter, organisationer eller enskilda i barnetspersoner
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i övrigt för skall kunnalämna den hjälp behövs adoptionävensamt att attsom
genomföras. fall,Internationell adoptionshjälp från enskild får, i enstakautom
lämnas endast ideella adoptionsorganisationer auktoriserade NIA.ärav som av

Auktorisation får organisationer styrelse ochendast har stadgar,ges som
revisorer adoptions-och huvudsakliga syfte lämna internationellär attvars
hjälp. Verksamheten skall drivas på sakkunnigt och omdömesgillt sättett utan
vinstintresse och med barnens bästa utgångspunkt.som

Ett beslut auktorisation skall tidsbegränsat och länder därdeom vara ange
organisationen får Auktorisationen får förbindas medverksam. ävenvara

auktoriseradandra villkor. För täcka kostnaderna för verksamheten fåratt en
organisation avgifter dem söker adoptionshjälp.ta ut somav

NIA har tillsyn de auktoriserade adoptionsorganisationerna. Dessaöver är
skyldiga på begäran tillhandahålla de handlingar verksam-NIA röratt som
heten.

Auktorisationen får villkoråterkallas bl.a. de förutsättningar varitnär som
för auktorisation inte längre föreligger. beslut avslag på ansökanEtt omom
auktorisation eller återkallelse auktorisation kan överklagas till regeringen.av

I samband med beslut auktorisation skall minst tvåNIA utse personerom
eller, organisationens verksamhet kan bli ringa omfattning,antasom av en

företräda allmänintresset i organisationens arbete med internationellattperson
adoptionshjälp samhällsrepresentant. Samhällsrepresentanterna skall ha sär-
skild erfarenhet barn- och ungdomsvård i eller kommun.statav

När organisation beslutar adoptionshjälp skall lämnas eller skallen om
enligt 8 § lagen internationell adoptionshjälp minst samhällsrepresentantom en
delta. Om samhällsrepresentanten sammanslutningenhar mening änen annan
i frågan adoptionshjälp, skall ärendet överlämnas till NIA för avgörande.om
Om sammanslutningen har vidareadoptionshjälp i visst fall får NIAvägrat ett
på begäran den söker adoptionshjälp uppdra sammanslutningen attav som
ändå lämna hjälpen.

Den lämnar internationell adoptionshjälp i strid med § lagen inter-1som om
nationell adoptionshjälp kan dömas till böter.

1.2.4 Tingsrättens tillståndbeslut till adoptionom

de blivandeNär adoptivföräldrarna har fått medgivandebeslut från social-ett
nämnden, beslut adoptionshjälp från organisation och barn ocksåett ettom en
har förmedlats återstår för de sökande få beslut själva adoptionen.att ett om
Detta beslut kan fattas svensk domstol.av

Enligt lagen 1971:796 internationella rättsförhållanden rörande adoptionom
skall ansökan adoption svensk domstol sökandeden eller deupptasom av om
har svenskt medborgarskap eller hemvist i Sverige eller regeringen med-om

det. lagen föreskrivsI vidare ansökan skall enligt svensk lag.prövasgett att
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sökanden eller bar-ansökan barn under 18 år skall särskilt beaktasAvser om
har anknytning tillmedborgarskap eller hemvist eller på sättnet annatgenom

för barnetfrämmande och det skulle medföra avsevärd olägenhetstat om
adoptionen bli gällandeinte skulle där.

speciella regler i förordningenNär det gäller internordiska adoptioner finns
1931:429 vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adop-om
tion och förmynderskap.

adoption finns i kap. för-allmänna reglerna förutsättningarna för 4De om
äldrabalken.

år. adoptera tillkom-Huvudregeln adoptanten skall ha fyllt 25 Rättär att att
adoptionen barn,den fyllt 18 25 åräven eget ma-mer som men om avser

föreligger synnerligakes barn eller makes adoptivbarn eller det annarsom
skäl.

eller åtTillstånd adoptera kan lämnas endast äkta makar gemensamtatt
Samman-ensamstående. Endast i undantagsfall får make adoptera ensam.en

boende kan inte adoptera gemensamt.
till adoptionen. Adoption kanHar barnet fyllt 12 år skall det lämna samtycke

dock i vissa barnet under 16 år ochfall ske sådant samtycke, ärutan t.ex. om
tillfrågades.barnet skulle skadas det Vidare krävs, barnet ärnär omyn-om

adoptionen. Moderns samtyckedigt, vårdnadshavarna lämnar samtycke tillatt
tillräckligt efter nedkomsten.skall ha lämnats sedan hon har återhämtat sig

Tillstånd fårdet lämpligt adoptionenRätten skall ägerpröva är att rum.om
fördel för sökanden har uppfost-endast adoptionen till barnetär samtges om

till det personli-barnet eller vill uppfostra det eller det med hänsynrat annars
anledning till adop-förhållandet mellan sökanden och barnet finns särskildga

tionen.
adoption affärsuppgörelse. villkorEn får inte ha karaktär Har t.ex. somav

utlovats frånför adoption skall ersättning i någon form lämnats ellerskeatt
tillåtet i sambandnågon sida tillstånd till adoption dockkan Det är attges.

liknande uppstått imed adoptionen ersättning för vårdkostnader ochutge som
barnets hemland.

det efter adoptionen skiljer påNär gäller adoptivbarnets ställning man svaga
viss rättslig anknytningoch starka adoptioner. adoption innebärEn attsvag en

bibehålls biologiska släkt. Möjlighet kan ocksåmellan adoptivbarnet och dess
adoption vil-finnas till hävning adoptionen. Sverige tillämpas dock starkIav

ket innebär barnet efter adoptionen adoptantens barn i allaatt av-anses vara
seenden. Någon sådan torde inte möjlig. Endasthävning adoptionav en vara
i de fall adoptantens make ellerdå barnet adopteras änsenare av annan om
adoptanten adoptio-ingår äktenskap med den adopterade upphör all verkan av
nen.
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1.2.5 Utländska adoptionsbeslut

Adoptionsbeslut meddelats utomlands gäller enligt internationel-lagensom om
rättsförhállanden rörande adoption automatiskt här i landet den eller deom

sökande medborgare eller hade hemvist i den främmande be-närstatenvar
slutet meddelades. Var adoptivbarnet svensk medborgare barneteller hade
hemvist i Sverige måste dock adoptionen dessutom förgodkännas NIA attav
bli giltig här.

Även i andra fall kan förordnaNIA utomlands meddelat beslutatt ett om
adoption skall gälla här i landet.

När utomlands meddelat beslut adoption skall gälla här i riketett om anses
adoptivbarnet adoptantens barn i äktenskap i fråga förmyn-vårdnad,som om
derskap och underhåll.

frågaI i adoptivförhållanden gäller före-vad i allmänhetarvsrätt ärom som
skrivet tillämplig beträffandelag till lagvilkenrätten oavsettom arv som
tillämpades vid adoptionen.
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2 iNIA: rolls

adoptionsverksamheten

Utredningen föreslår IAN skall det fråganatt avgörensam vara organ som om
förmedlingssättets tillförlitlighet det gäller enskilda adoptioner.när Vidare
föreslås giltighetstiden socialnämndens beslut medgivande förlängsatt om
från till tvâ år och förenas med skyldighet för de sökandeett anmälaatten
ändrade förhållanden inträffar under beslutets giltighetstid.som

2.1 Allmänna utgångspunkter

Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor NIA centralär en
förvaltningsmyndighet med för information, tillsyn och kontroll i frågoransvar

internationellarör adoptioner. Instruktion för finnsNIA i förordningensom
1988:1128. Nämnden består elva ledamöter, förordnas regeringen,av som av
och kansliet har tio anställda.

NIA för frågor enligt förordningen 1976:834 prövningansvarar om av
utländskt beslut adoption för frågor auktorisation organisationersamtom om av
enligt lagen 1979:552 internationell adoptionshjälp. Nämnden beslutarom
också fördelning statsbidrag till sådana organisationer och fastställerom av
årligen genomsnittskostnader ligga till grund för beräkningen bidrag vidatt av
adoption utländska barn, jfr lagen 1988:1463 bidrag vid adoptionav om av
utländska barn.

NIA skall vidare, enligt 25 § socialtjänstlagen 1980:620, yttrande tillavge
socialnämnden förmedlingssätt tillförlitligt det frågaär näravsett ärom om
adoption utländskt barn medverkan auktoriserad organisation, s.k.ett utanav av
enskild adoption.

Verksamhetens huvudsakliga inriktning underlätta adoptionerär till Sverigeatt
utländska barn. NIA skall därvid efter adoptioner sker till barnetssträvaav att

bästa och i enlighet med gällande lagstiftning i barnets ursprungsland och i
Sverige. NIA skall vidare upprätthålla och stödja verksamheten med in-
ternationella adoptioner på hög etisk nivå, följa utvecklingen sitt område
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innehåll i adoptions-för ochreglerberörda samhällsorganinformerasamt om
verksamheten.

socialnämndernatilli förhållanderoll2.2 NIA:s

socialnämndernaNIARollfördelningen mellan och2.2.1

medgivandevid beslut om

medgivandemåste hautländskt barnför avsikt adopteraharDen ettatt ettsom
dels fråganbestår två delar,prövningfrån socialnämnden. Nämndens omav

tillförlitlighet.förmedlingssättetsdels fråganadoptivföräldrarnas lämplighet, om
socialnämndenlämplighetfrågan föräldrarnasVad gäller prövar somom

fråganDå det gälleruppfattning.inhämta NIA:shuvudregel denna utan att om
enligt 25 §däremotskall socialnämndentillförlitlighetförmedlingssättets

obehöv-uppenbartfrån det inteyttrande NIAsocialtjänstlagen inhämta ärom
förmedlasadoptionenfall dåobehövligtligt. Med uppenbart t.ex. genomavses

adoptionsorganisation.auktoriseraden
detta intebefarasdet kan ärprövningen förmedlingssättetVisar attattav

yttrandemedgivande. NIA:ssitt ärtillförlitligt, skall socialnämnden vägra
bunden detta. Ialltså inte formelltsocialnämndenendast rådgivande och är av

förrnedlingssättför vilketsocialnämndenmedgivande skallbeslutett angeom
har tagitsinte barnetupphör gällaMedgivandetmedgivandet gäller. att om

lämnades.medgivandeti inom år från dethemmetemot ett
angåendefrånyttrande NIAskall inhämtaRegeln socialnämndenattom
beslutadeDessförinnanårinfördes 1985.förmedlingssättets tillförlitlighet

tillAnledningenyttrande från NIA.inhämta någotsocialnämnden attutan att
skulleenskilda adoptionerkontrollmöjligheten tillregeln infördes överattvar

öka.
Internationella adoptionerför lagändringenutredning låg till grundDen som

genomfördes två alter-den lösningpresenterade förutomDs S 1983:14 som
skulleadoptionsärendeni alla prövanativ. dessa innebar NIADet attena av

socialnämndenfråninhämtat yttrandefrågan medgivande efter haatt omom
utredningenpresenterades ialternativetlämplighet. andrasökandenas Det som

för adoptionutländskt barnavsåg sökainnebar enbart de utanettattatt som
medgivande från NIA.fåorganisation måstemedverkan auktoriserad ettav en

medgivande.frågansocialnämndenövriga adoptionsärenden skullel pröva om
internationella adoptioner,rörandevissa frågorpropositionen 198485: 16I om

behöversjälvfallet inteuttalas NIAregeln föreslogs,där den gällande attnu
NIAsöka barndehöras då de sökande attatt avgenom enuppger avser

adoptioner däremotenskildafrågaauktoriserad organisation. När det är om
fall.särskiltvarjefår signödvändigt NIAunderstrykes det överär yttraattatt
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Det framhålles N IA har omfattande kunskaper sådana förrnedlandeatt om organ
i utlandet inte samarbetar med auktoriserade svenska organisationer och attsom
nämnden vid behov kan komplettera underlaget för sin bedömning genom
förfrågningar hos berörda myndigheter eller svenska beskickningar i barnens
hemlånder. Vidare uttalas denna sakkunskap förhar betydelseatt stor att
säkerställa offentlig kontroll internationelladen adoptionsverksarnheten iöver
syfte tillgodose barnens bästa. Av propositionen framgår dock undantagatt att
från socialnämndens skyldighet inhämta yttrande bör NIA:sgöras näratt
sakkunskap uppenbarligen inte skulle tillföra utredningen något, detnärt.ex.

sig släktings barnrör och detta kan styrkas de sökande. sådantI ettom en av
fall skall socialnämnden kunna bedömning förrnedlingssättetsgöra en egen av
tillförlitlighet.

2.2.2 Närmare prövningen förmedlingssättetsom av
tillförlitlighet

I den skrivelse från NIA till regeringen bil. 2 i utredningensomnämnssom
direktiv påtalas det förekommer problem i samband med socialnämndernasatt
medgivandeprövning i vissa fall. Det händer enligt NIA socialnämnderatt ger
medgivande för förrnedlingssätt utförligtNIA:s motiverade avstyrkandeett mot
eller helt underlåter inhämta nämndens yttrande då så bort Vidareske.att

NIA medgivandebesluten dessutom ofta bristfälliga förhållandeiatt äruppger
till lagens krav. Det förekommer också enligt enskilda adoptionerNIA att
genomförs med medgivande auktoriserad organisation. NIAett som avser en

frågan fönnedlingssättets tillförlitlighet till sin sådanatt äranser attnaturom
prövning och beslut inte bör ligga det lokala planet i stället anförtrosutan
NIA i egenskap central statlig myndighet med övergripande för deav ansvar
internationella adoptionsfrågorna. Detta skulle också, tillNIA, ledamenar en

likformighetstörre beträffande utformningen besluten, förenklingav en av
ärendehandläggningen och minskat för missförstånd. Härtill kom-ett utrymme

NIA:s möjlighet till uppföljning och överblick de enskilda adop-att övermer av
tionerna skulle öka väsentligt.

2.2.3 Närmare medgivandetidens längdom

deI allra flesta fall kan adoption genomföras inom år efter det social-ett atten
nämnden fattat sitt beslut medgivande, dvs. inom den tid beslutetom som om
medgivandet Det finns dock fall där adoptionen olika anledningar draravser. av

på tiden. Det blir då nödvändigt för de adoptivsökandeut begära social-att
nämndens medgivande gång. FFIA,ännu BFA och SLBV harnumera BVen
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socialnämndernasgiltighetstiden förönskemålframställttill utredningen attom
till två år.frånförlängasskallmedgivandebeslut ett

med två årnöjer sigsällanutlandskontakternasida harAC å sin attuppgett
kontakter meddelnöjer sig dockEnligt ACutredningar.beslut ochgamla en

bättresocialsekreterare. Envederbörandetilläggformuppdatering i ett avaven
fråndelegeringenligt AC,förlängning,gå, attänväg genomatt vore,genom

giltighetförlänga beslutetsför tjänstemanmöjligtdetsocialnämnden attgöra en
oförändrade.väsentligti alltförhållandena ärnär

införtframkommit därharkontakter med NorgeutredningensVid att man en
skallmeddelarAdopsjonskontorförhandsbesked Statensdetregel att somom

i två år.gälla

Överväganden2.2.4

utlandetiskerförmedlingsarbetedetbedömningartillförlitligaAtt göra somav
svårigheter.många gångeradoptionerinternationellamed stötersambandi

möjligtbedömningså säkermöjlighethar bäst göraDet att somensomorgan
åren byggtharNämndenNIA.tillförlitlighet ärförmedlingssättets genomav

fungerardennakan bedömautlandet ochförmedling ikunskap omstor omupp
möjligt iintedet i regeleller Däremottillfredsställande är attsättett

kontaktvägar.olikakunskapenupprätthållakommunerna om
utredningenbedömningfrångår NIA:sundvika kommunernaFör att anseratt

ellertillförlitligtförmedlingssättet ärha avgöraNIA skall rätt attatt omensam
rådgivande. Efter detinte enbartalltsåroll bör attNIA:s varasom nu

framtiden endast börvilket imedgivande,sitt beslutfattatsocialnämnden om
frånefter ansökanskall NIAlämplighet,adoptivföräldrarnasblivandedeavse

sådanttillförlitlighet. Ettförmedlingssättetsbeslutföräldrarna i prövaett eget
auktoriseradskeradoptionenerfordrasbörbeslut från NIA när genom

enskilda adop-vid allakopplas inskallinnebär NIAorganisation. Detta att
sitt med-lämpligen iSocialnämnden kansläktingbarn.gällerdå dettioner, även

beslut från NIA.behövsfall det ocksåi dessaerinragivandebeslut ettattom
delarmedgivandebeslutengiltighetstidenså gäller frågan ut-Vad om

adoptionsorganisa-flestadeföreträttsuppfattning,redningen den avsom
till två år.fråntiden bör skeförlängningallmännämligentionerna, ettatt aven

adoptivsökan-deskyldighet förmedkombinerasbör dockförlängningDenna en
med-inträffar underförhållandenändradesocialnämnden anmälatillde att som

giltighetstid.givandebeslutets
lösning.anförtACfrån de skälvill inte bortseUtredningen en annanomsom

nämndbeslutprincipiella frågoremellertiddelegeringFörslaget stöter omom
lösas ibörutredningen störredelegationsbeslutkontra ett samman-ansersom

utredningens arbete.förhang inomän ramen
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lagstiftningenskall återspeglas iTill frågan hur föreslagna ändringarom nu
återkommer utredningen i kapitel 9 Författningskommentar.

till Socialstyrelsen och2.3 NIA:s roll i förhållande

länsstyrelserna

2.3.1 Gällande tillsynregler om

återfinnssocialtjänstenDe lagregler behandlar frågorna tillsynen översom om
Socialstyrel-bl.a. i 67 och 68 socialtjänstlagen. Enligt 67 nämnda lag har§§ §

möjligatillsyn verksamhet skall isocialtjänsten i riket. Dennaöver störstasen
syfta till ömsesidigtutsträckning rådgivande och övergripande samt ettvara

informationsutbyte. skyldighetStyrelsens tillsyn innefattar emellertid även att
påtala avvikelser från gällande författningar.

följaskallI 68 § socialtjänstlagen föreskrivs länsstyrelsen inom länetatt
rådsocialnämndernas tilltillämpning socialtjänstlagen, informera och geav

rådallmänheten i frågor socialnämnderna medsocialtjänsten, biträdarörsom
i deras verksamhet, område mellanfrämja samverkan på socialtjänstens
kommunerna och andra i övrigt till socialnämn-samhällsorgan även attsamt se
derna fullgör finnssina uppgifter ändamålsenligt På länsstyrelsernasätt.ett

adoptionsfrågorsocialkonsulenter uppgift information ibl.a. har till attsom ge
till enskilda adoptivsökande, tilltill handläggare hos kommunerna samt
socialnämnderna. Det förekommer också ganska ofta socialkonsulenteratt utses
till samhällsrepresentanter i de auktoriserade adoptionsorganisationernas
fönnedlingsorgan.

Av följer harovannämnda regler Socialstyrelsen och länsstyrelsernaatt
tillsynen adoptionsfrågorsocialnämndernas internationellahandläggningöver av
såväl vad gäller frågorna frågorna förmed-sökandenas lämplighetom som om
lingssättets tillförlitlighet. Vid frågorprövningen den sistnämnda typenav av

NIA:s roll enligt instruktionengällande regler endast rådgivande. Enligtär nu
för NIA har denna myndighet meddäremot tillsynsansvar det arbeteöver
internationella adoptioner utförs de auktoriserade adoptionsorga-som av
nisationerna.

harNIA i sin be-nämnda skrivelse till regeringen påtalat denattovan nu
skrivna uppdelningen tillsynsansvaret fleraoch med tillsynsmyn-systemetav
digheter sig svårbegripligt för utomlands.många såväl i Sverigeter som

överväganden2.3.2

Utredningen har i avsnitt skall2.2.4 föreslagit i framtidenNIAattovan ensam
förmedlingssättet kan tillförlitligt eller vilket innebäravgöra attom anses
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prövning. På grundunder socialnämndernaskommerdenna fråga längre
tillförlitlighet ochfrågan förmedlingssättetstillsynenkommerhärav över om

fortsättningen falla utanför länsstyrelsernas ochfrågor idärmed förbundna att
har aspekterna de problemansvarsområde. HärigenomSocialstyrelsens en av av

fått sin lösning.påtalatNIA
problemet med olika tillsynsmyndigheterifrån heladäremot kommaAtt

dock svårt. Dåinternationella adoptionerfrågornainblandade i ut-synesom
lämplighet enligt utredningens uppfattningadoptivsökandesredningarna deom

det naturligtkommunens handläggarefortsättningen böri ärgörasäven attav
skiljatillsyn denna verksamhet. AttSocialstyrelsen harlänsstyrelserna och över

socialtjänsten och låta NIAfrån övrig verksamhet inomverksamhetdenna vara
frågorna adoptivföräld-såvitt justtillsynsmyndighet nämndernaöver avser om

komplicering tillsyns-innebära ytterligarelämplighet endast avensynesrarnas
därför inte reglerna tillsynsansvaret börUtredningenmönstret. att omanser

ändringen avseendeföljer den föreslagnavadändras sätt änannat som av
tillförlitlighet.förmedlingssättetsbeslut i frågor om

viktig roll på de områden där nämndenemellertid mycketNIA spelar ävenen
med sina kunskapertillsynsmyndighet, eftersom NIAinte är stora om

skall enligt sinexpertmyndighet. Till exempel NIAadoptioner fungerar som
särskilda informationsamråd med Socialstyrelsen utarbeta deninstruktion efter

i syftehems lämplighet barnbehövs för bedömning att ta emot ettettsom av
mellanockså organiserat samarbeteadoptera det. förekommerDet ettatt mer

anordnar utbildning i adoptionsfrâgorNIANIA och länsstyrelserna attgenom
kopplingar mellan de olika till-finns alltså fleraför socialkonsulenterna. Det

synsmyndigheterna.
behandlingen tillsynsfrågorna kort beröraUtredningen vill i samband med av

redan dels medsocialkonsulenternas ställning. sysslarDessa nämntssom --
deltar ofta i deupplysning i adoptionsärenden, dels detillsyn, rådgivning och

beslutsprocess adoptionshjälp.auktoriserade adoptionsorganisationernas om
Socialkonsulenterna får detta i viss mån dubbla roller.sätt

medförarbetena till adoptionshjälp underströks tankenI lagen attom
borde antingen förtroendevalda ellersamhällsrepresentanter dessaattvar vara

erfarenhetkommunal förvaltning och ha särskildtjänstemän inom statlig eller
ocksåungdomsvård. faktum de socialkonsulenter,barn- och Det ärattav som

viktiga kunskaper inom det aktuella områdetsamhällsrepresentanter, besitter är
betydelsefullt denenligt utredningens uppfattning så det kan sägas uppvägaatt

dubbla socialkonsulenterna får ha. Någon ändring bör enligtroll anses
i utseende samhällsrepresentan-utredningens mening inte reglernagöras om av

ter.
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auktoriseradetill dei förhållandeNIA:s roll2.4

adoptionsorganisationerna

2.4.1 Nuläget

förnämnd in-instruktion för Statens1988:1128 med§ förordningenI 1
förhållandet mellanföreskrivs bl.a. då det gälleradoptionsfrågorternationella

demauktorisationnämnden skall beslutaorganisationernaochNIA att avom
internationell adoptions-1979:552enligt lagenoch tillsyn demöverutöva om

auktoriseradeskall fördela statsbidrag till denämndenhjälp. Vidare sägs att
organisationerna.

informationsverk-bedrivaockså skallinstruktionen stadgas NIA2 §I att
organisationerna. NIAoch biträde bl.a.upplysningarsamhet lämnasamt

adoptioner.frågor internationellasamråda med dessa iskall även om
delsauktoriserade organisationerna,tillsyn deskall alltså delsNIA överutöva
sinadelar med sigoch expertmyndighetfungera informations- avsomsom en

verksamhet förexempel på NIA:sadoptionsområdet. Ettkunskaper att ge
hand-nämnden hari deras arbeteorganisationerna vägledning är gett utatt en

ärendenorganisationerna skall handläggabehandlar frågan hurbok. Denna t.ex.
adoptionshjälp.internationellom

adoptionsor-auktoriseraderegeringen anfört dei sin skrivelse tillNIA har att
värdefullt och kompetent arbete. Deutför mycket möterganisationerna ett

mångasvårigheter. pekar bl.a.växande NIAemellertid, påtalar NIA, att
allt flerenskilt. orsak tillförsöker adoptera Enblivande adoptivföräldrar attatt

organisationadoption förmedladadoptionerväljer enskilda är att en genom en
organisa-kostnader kontinuerligt. VissaOrganisationernas ökarblir dyrbar.

vilketminska antalet anställda,tioner försöker begränsa ökningarna attgenom
utvecklingsarbete.bedrivabl.a. möjligheteri sin innebär sämre atttur

emellan torde också, NIA,i organisationernaObalansen menarresurserna
tillrätta medutvecklingsmöjligheterna. kommainverka menligt på För att

auktoriseradestatsbidrag till denämnda problem föreslår reglernaNIA att om
för demöjligheterna begränsa kostnadernaorganisationerna ochöver att attses

adoptivföräldrarna förbättras.enskilda
sitt förhållande till NIA.framfört synpunkter till utredningenAC har om

mellan NIA ochrollfördelningFöreningen har bl.a. önskemål om en annan
frihet för de Vidare bör,adoptionssorganisationerna med större menarsenare.

tidauktoriseringsförfarandet kunna förenklas och NIA börAC, ägna attmer
också föreningensadoptionsverksamheten.bereda mark utomlands för Det är

framtids-påmellan AC och NIA bör inriktasuppfattning kontakternaatt mer
frågor handboken.frågor för på detaljregleringi stället av genom
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Även FFIA, BFA och SLBV framförtnumera BV har synpunkter till ut-
redningen angående sina relationer till FöreningarnaNIA. har bl.a. uppgett att
N IA AC framför de mindre organisationerna vad gäller auktorisations-gynnar
beslut. Vidare hävdar föreningarna de bör få del statsbidragetstörreatt en av
och reglerna för redovisning bör ändras så alla organisationer bliratt att

använda enhetligt Föreningarna också dentvungna äratt ett system. av
uppfattningen handboken bör förenklas.att

överväganden2.4.2

Under de år NIA och adoptionsorganisationerna funnits har samarbetetsom
dem emellan utvecklats och fördjupats. I sina olika roller arbetar de för helaatt
tiden förbättra förhållandena kring internationella adoptioner. auktoriseradeDe
organisationerna visserligen självständiga, ideellaär sammanslutningar harmen
också i lag ålagts tidigare samhälleliga uppgifter då det gäller själva adop-
tionsverksamheten. NIA sin tillsyn för kontrollerautövar dels hur organisa-att
tionerna utför sina uppgifter samhällets synpunkt, dels hur organisa-sett ur
tionerna fungerar enskilda familjers synpunkt. NIA skall också förarbetasett ur

utvecklingen internationella adoptioner sker under godtagbara för-att av
hållanden. företräderNIA därvid den svenska och det nationella intressetstaten
i dess helhet.

Utredningen har inte funnit något talar för behovet några förändringarsom av
vad gäller reglerna avseende relationerna mellan NIA och de olika auktoriserade
adoptionsorganisationerna i vissa särskilda avseenden, iutom tassom upp
kapitel 4 Kostnader för internationella adoptioner frågorDem.m. som
organisationerna berört det gäller förhållandetnär mellan NIA och organisa-
tionerna den de bäst lösesär den kontinuerliga dialog försart attav genom som
mellan myndigheten och organisationerna och inte ställlningstagandengenom

denna utredning. Det kan dock enligt utredningens mening finnas anledningav
för N IA och organisationerna diskutera finnsdet möjligheternärmareatt attom
förenkla och olika rutiner bl.a. i förhållande till organisationernas olikaanpassa
storlek och erfarenhet.
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Några frågor angående
ärenden om

adoptionshj 00alp

Utredningen inte de auktoriserade adoptionsorganisationerna och NIAattanser
skall få överpröva socialnämndernas beslut de adoptivsökandes lämplighetom
i ärenden adoptionshjälp, ansökan adoptionshjälp endastfårutanom en om
avslås i de fall det saknas kontakt kan förmedla något barn till denen som
aktuella familjen.

Utredningen föreslår med hänvisning till kravet domstolsprövning i den
europeiska konventionen angående skydd för mänskliga rättigheterna ochde
grundläggande frihetema länsrätten blir överinstans ärenden adoptions-iatt om
hjälp föri stället NIA.

3.1 Inledning

I detta avsnitt skall olika frågor ärenden adoptionshjälp gås igenom.rörsom om
frågaEn gäller vad de auktoriserade adoptionsorganisationernas behandling av

ärendena skall En gäller det faktum NIA uppträder änattavse. annan mer en
gång i de olika beslutsleden adoptioner och så får dubbla roller.sättom
Slutligen behandlas frågan huruvida möjligheten få adoptionshjälp äratt en
sådan civil rättighet i den europeiska konventionen angående skyddsom avses
för de mänskliga rättigheterna och de friheternagrundläggande och därmedsom

sökandena till domstolsprövning. viktigt påpeka medrätt Det härär att attger
adoptionshjälp inte få adoptera barn endast möjlighetenrätt att ett utan attavses
få hjälp med själva förmedlingen.
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behandlingOmfattningen organisationernas3.2 av

adoptionshjälpärenden omav

blivande adoptivföräldrar detidigare vänder sig de flestaSom konstaterats när
redan gjort det, tillmedgivande, de intehar fått socialnämndens beslut om om

förmedlingenadoptionsorganisation för få hjälp medauktoriserad ettatt aven
bedöm-i socialtjänstlagen gjortbarn. Socialnämnden har då enligt reglerna en

Adoptionsorganisationens uppgift blir sökaning sökandenas lämplighet. attav
organisationerna avslåadoptionshjälp. vissa fall tvingas docklämna I en

aktuella falletfinnas omständigheter i detbegäran adoptionshjälp. Det kanom
det frågakrav från det landutesluter alla kontaktvägar, ärt.ex. omsom

organisationenfall omöjligt föräktenskap viss längd. sådana kan detI varaav
då inte nekalämna adoptionshjälp och organisationen kan ängöra attannatatt

sådan.
socialnämndens beslut ochförekommer organisationerna omprövarDet att

lämplighet. sådanadoptivföräldrarnas Enbedömning de blivandegör en egen av
adoptionshjälporganisationen avslår begäranomprövning kan leda till att om

eftersom organisationen,då organisationen kan förmedla barnäven trotsett so-
adoptivföräldrar.lämpligacialnämndens beslut, inte de sökande äratt somanser

organisationerna ibland omprövarBakgrunden till det förhållandet att
internationellförarbetena till lagensocialnämndens beslut står finna iatt om

organisationen verksamhetenadoptionshjälp. propositionen 197879: 108I avom
organisa-nämligen beträffandemed internationella adoptioner sägsm.m.,

detkan förutsättasbehandling ärenden adoptionshjälp dettionernas attattav om
principiellt oriktigtförekommer olika skäl framstårfall där det attav som

kan sigfår till adoptivbarn. Detmedverka till sökande hjälp röraatt ett omen
ocksåviss sjukdompersonliga förhållanden hos sökanden t.ex. ommen--

imotivuttalandc har citeratandra överväganden kursiverat. NIAhär Detta
exempel på vadadoptionsorganisationerna. därsin handbok för NIA somger

saknar40 år ochmed överväganden de sökandeNIA är överattanser
be-för anmärkningsvärterfarenhet de uttryckbarn eller snävaatt gettav

önskemål barn.gränsningar i fråga om om

3.3 NIA:s olika roller

i adoptionsären-olika beslutsledSom beskrivits i avsnitt 1.2.1 finns det etttre
prövning ochväsentlig roll då det gällerde. två spelaI dem kan NIA enav

överprövning ärendet.av
med social-beslutsgången i sambandförekomma iFörsta gången NIA kan är

sitt beslut händersocialnämnden fattarnämndens medgivande.beslut Innanom
föräldrarnasi fråganyttrande från NIAdet socialnämnden inhämtaratt om

tveksamt hursjukdom och detliderlämplighet, då någon dem ärt.ex. enav av
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Socialnämndendetta påverkar de sökandes förmåga adoptivbarn.att ta emot ett
inte bunden bara rådgivande. SocialnämndenNIA:s yttrande dettaär ärutanav

fattar sedan sitt beslut får överklagas hos länsrätten. beslutoch detta Länsrättens
överklagas sin instans Regeringsrätten.i till kammarrätten. Sista ärtur

organisationensNästa gång NIA kan komma in i bilden i samband medär
beslutetbeslut adoptionshjälp. Om någon samhällsrepresentant deltar iom som

fråganadoptionshjälp har mening organisationen, skallänom omen annan
adoptionshjälpadoptionshjälp överlämnas till organisationenNIA. Om vägrar

i visst fall, frågan denkan vidare komma under NIA:s prövning begäran av
söker adoptionshjälp. kan i dessa fall uppdra organisationenNIA attsom

ändå lämna hjälpen. inte överklagas.NIA:s beslut kan
frågaDe beskrivna reglerna innebär NIA kan komma överprövaatt att ennu

får såadoption, i vilken tidigare sig till socialnämnden.NIA NIAyttratom
i vissa fall dubbla roller.sätt

Överväganden3.4

först frågan omprövningVad gäller organisationernas möjlighet till avom
socialnämndens socialnämndensbeslut föräldrarnas lämplighet så föregåsom
beslut föräldrar.prövning makarnas lämplighet bliattav en noggrann av

NIASocialnämnden står under tillsyn länsstyrelsen och Socialstyrelsen.av
utförandetmeddelar också anvisningar för socialnämnderna det gällernär av

dethemutredningarna. bakgrund vad inte utredningenMot attsagtsav nu anser
fåfinns någon för organisationernaanledning behålla möjligheten göraattatt

särskild prövning föräldrarnas lämplighet.en egen av
I framtiden bör inte längre adoptionsorganisation kunna neka personeren

föräldrar.adoptionshjälp under hänvisning till de inte lämpligaäratt som
kvarstår avslå begäran adoptions-Däremot organisationens möjlighet att en om

tillhjälp då organisationen saknar utlandet kan förmedla barn denkontakt i som
inteaktuella familjen. det sagda följer den förstnämnda frågorAv att typen av

längre kan får inte nämnden någrakomma under NIA:s prövning. Härigenom
dubbla i adoptionsärenden gäller adoptivföräldrarnas lämplighet.roller vad

skulle dock NIAMed de regler instansordning vi har i dag ävenom som
organisationeni framtiden adoptionshjälp därkomma ärendenöverprövaatt om

har organisationen saknar kontaktavslagit ansökan under hänvisning till att en
NIA skallkan förmedla barn. finns dock skäl diskuteraDetett attsom om

artikel 6 i densådana ärenden. Anledningen härtill innehållet iöverpröva är
och deeuropeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna

skall,grundläggande friheterna. artikel framgår bl.a.Av nämnda näratt envar
tillberättigaddet gäller hans civila rättigheter och skyldigheter,prövaatt vara

oavhängig ochopartisk offentlig rättegång inom skälig tid och införoch en
få adoptionshjälpopartisk domstol. Frågan blir då möjligheten att genomom
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sådan civil rättighet den sökande tillorganisation är rätten en som ger
domstolsprövning beslut rörande sådan hjälp. återUtredningen vill härettav
betona det gäller få bistånd i form adoptionshjälp, någonrätten rättattatt av

erhålla adoption.barnatt genom
Fri- rättighetskommitténoch konstaterar i sitt delbetänkande SOU 1993:40

Fri- och rättighetsfrågor liksom i sitt slutbetänkande SOU 1994:117 Dom-
stolsprövning förvaltningsärenden civila rättigheterbegreppet och skyldig-attav
heter oklart till sin innebörd, det på år vuxit framär trots att senare en
omfattande praxis. Enligt kommittén i alla falldet klart begreppet måsteär att

självständig tolkning konventionsorganen oberoende vad begreppetges en av av
har för innebörd i respektive inhemska rätt.stats

Kommittén vidare följande överväganden. För det skall bli aktuelltgör att
med domstolsprövning måste tvist föreligga. Av praxis framgår tvistenatten en
kan gälla såväl rättighetens existens rättighetens omfång och sättet utövaattsom
den. Om det tvist rättighet föreligger återstårkonstateras att atten om en

denna rättighet civil tvisterEn beröraavgöra är natur. typ ansettsom av av som
civila rättigheter Tvist rättighet bedrivade gäller äganderätten.är attsom om
viss verksamhet familjerättsligaoch tvister har också beröra civilaansetts
rättigheter. mån socialaDetta gäller i viss tvister rättigheter. I praxisäven om
har artikel tillämplig sådana förmåner enskild6 socialat.ex. ansetts som en
enligt vissa i lag angivna förutsättningar har till.rätt

Internationell adoptionshjälp har i svensk doktrin offentlig-utgöraansetts en
rättslig förmån och organisationernas verksamhet har i dessa frågor haansetts
inslag förmyndighetsutövning. Förutsättningarna erhålla adoptionshjälpattav
finns reglerade i lag. Enligt utredningens uppfattning dock de nämndaär nu
omständigheterna knappast den förekomsten dem otvetydigt lederart attav av
till slutsatsen möjligheten erhålla adoptionshjälp skulle civilatt att vara en
rättighet konventionens mening. Vid föri sammanvägning skälen atten av
betrakta möjligheten till adoptionshjälp civil rättighet och intressetsom en av
möjligheten till domstolsprövning i dock utredningensallmänhet detär
uppfattning det lämpligare lämna adoptionshjälpbeslutenäratt att attom

fördomstol i stället NIA.överprövas enav av
Det lämpligen anförtros uppgift länsrätten redanbör denna ärorgan som som

fungerar Då föröverinstans vid beslut medgivande. det närvarandesom om
endast finns två instanser i frågor adoptionshjälp och det saknas anledningom

utvidga fullföljdinstansordningen bör länsrättens beslut inte möjlig.att mot vara
flyttningEn överprövningsrätten på beskrivet innebär inte NlA:ssätt attav nu

roll tillsynsmyndighet adoptionsorganisationerna förändras NIAöver utansom
givetvishar kvar denna uppgift.

Den utvidgade roll domstolarna får motiverar vadde änatt mer som nu
förekommer frågeställningari samarbete med NIA informerar sig de in-om
ternationella adoptioner aktualiserar. Naturligtvis kan domstolen i varje särskilt
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Överhuvudtaget finnas anledningfall från torde detbegära in yttrande NIA. att
frågornasadoptionsfrågor med hänsyn tilldomstolarnas kompetens istärka

iDomstolsverket lösa detfråga för ochsärskilda karaktär. Detta NIAär atten
samarbete redan förekommer.som
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möjlighet föreskriva vilkaUtredningen föreslår NIA uttrycklig attatt ges en
gällerprinciper auktoriserade skall tillämpa vadde adoptionsorganisationerna

redovisning och inbetalning avgifter.av
annorlunda iföreslår utredningen statsbidraget skall fördelasVidare änatt

dagsläget mellan auktoriserade organisationerna.de

auktoriseradel Enkäten till de

adoptionsorganisationerna

År förmedlades adoptionsorganisationer Adoptionscent-1992 barn fyragenom -
Familjeföreningen förAC, Barnen Framför Allt Adoptioner BFA-A,rum -

SLBV.Internationell Ett barnAdoption FFIA och Sri Lanka Barns Vänner
förmedlades också Skaraborgadoptionsorganisationen Adoptionsgruppengenom
AGS. utredningenDenna organisation ingår dock inte i den enkät som
företagit rörande kostnaderna för internationella adoptioner Enkäten avserm.m.
år 1992.

Enkäten har tillställts och SLBVadoptionsorganisationerna AC, BFA-A, FFIA
i syfte få bl.a. uppgifteratt svar om

antal förmedlade barn,-
antal länder organisationen auktorisation för,harsom-
antal anställda,-
kostnader intäkter,och-
fonder,-
utvecklingskostnader,-
avgifter,-

lNumera Barnens Vänner BV.
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föräldraförskott,-
köer,-
adoptionslân.-

Under avsnitten 1.1.4 4.1.1 4.1.7 lämnas redovisning dessasamt en av-
uppgifter.

Enkäten finns bilaga till detta4 betänkande.som

4.1.1 Antal barn förmedlade genom
adoptionsorganisation m.m.

År 1992 förmedlade AC, BFA-A, FFIA och SLBV 877 barn från 35 länder.
Jämfört med år 1990 detta ökning med 195 barn med 8 länder.är en resp.
Totalt hade organisationerna auktorisation för 47 länder år 1992. innebärDet

det inte kom något barn från 12 länder. tabell framgårAv 4.1 ACatt att
förmedlade från684 barn 23 länder, FFIA 87 barn från länder, SLBV7 67
barn från land och 39BFA-A barn från 4 länder år 1992.ett

Enligt NIA:s officiellt redovisade uppgifter uppgick antalet förmedlade barn
år 1992 till 847. Enligt enkäten antalet 877. Differensen skillnaderberorvar
i adoptionsorganisationernas redovisningsperioder till NIA till ut-resp.
redningens enkät.

Tabell 4.1.1 Antal förmedlade årbarn och ursprungsländer 1990 och 1992

1990 1992
Adoptions- Antal Antal Antal Antal
organisation barn barnursprungs- ursprungs-

länder länder

AC 502 19 684 23

BFA-A 66 2 39 4

FFIA 80 5 87 7

SLBV 34 1 67 1

Totalt 682 27 877 35
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Är 1992 hade AC auktorisation för länder33 och BFA-A för 6 länder. Som
framgår hade AC och såledesBFA-A auktorisation för fler länder detän
förmedlades barn från år Båda1992. organisationerna hade under perioden

Övriga1990 1992 ökat sitt antal auktorisationsländer. adoptionsorganisa-av-
tioner hade oförändrat antal auktorisationsländer FFIA länder och SLBV7ett -

land. Från samtliga dessa länder förmedlade ochFFIA SLBV barn år 1992.ett
framgåttSom AC betydligt övriga adoptionsorganisationer.är större änovan

Således fanns 40 helårsanställda vid årAC 1992 jämfört med endast 5
helårsanställda för den organisationen FFIA. BFA-A och SLBVnäst största
hade 3 helårsanställda detta år. Enligt årsredovisningarna från organisationerna
har antalet helårsanställda för år redovisats1993 till 40 för AC, för4 BFA-A,
6 för och förFFIA 2 SLBV.

Antal helårsanställda
1990 1992

AC 40 40
BFA-A 5 3
FFIA 5 5
SLBV 2 3
Totalt 52 5 l

Antalet förmedlade barn helârsanställd framgår nedan. Siffrorna ärper
avrundade till hela tal.

Antal förmedlade barn helârsanställdper
1990 1992

AC 13 17
BFA-A 14 13
FFIA 16 17
SLBV 17 22

4.1.2 Intäkter och kostnader

I enkäten till adoptionsorganisationerna har uppgifter bl.a. lämnats intäkterom
och kostnader för adoptionsverksamheten år 1992. Dessa uppgifter har sedan
kompletterats med uppgifter organisationernas balans- och resultaträkningarur
för motsvarande år. Mot bakgrund organisationerna har olika redovis-attav
ningsprinciper begränsas möjligheterna jämföra olika intäkts- och kost-att
nadsposter mellan organisationerna. I tabell 2 har sammanställning gjortsen

de i resultaträkningen för vilka redovisningen i sammanfallerposter stortav
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redovisning år 1992, harmellan organisationerna. AC, lade sin storensom om
inbetalda förskottintäkter föräldrarnasövriga rörelseintäkter. Dessa ärpost -

i sambandföräldraavgifter bokförs intäkt i redovisningenbl.a. som som en-
Övrigatill föräldrarna.med slutredovisning adoptionskostnaderna skeratt av

föräldraav-avgifterorganisationer redovisar i huvudsak detta under posten
föräldra-avgifterna i huvudsakgifter. Som framgår tabellen 4.1.2 utgörav -

Statsbidragetavgifter i samband med adoptioner den intäktsposten.största-
%4fördelas 6 % intäkterna för BFA och SLBV,NIA utgör avsom av av

% förintäkterna för FFIA 3 intäkterna AC.samt av

kostnader för adoptionsverksam-Tabell 4.1 .2 Adoptionsorganisationernas intäkter och
årheten 1992, kr.tusen

SLBVFFIAIntäkter kostnader AC BFA-A

4 864 1 773Rörelseinräkter 32 182 2 571
579 1 265därav 561 2 429 4avgifter 15

107900 142 215statsbidrag NIA
70 401721 0rörelseint. 15övr.

811001 689 4 833 1Rörelsens kostnader 33 2
800 727därav personalkostnader 12 024 949 1
033 1 084rörelsekostn. 20 977 740 3övr. 1

38118 31Resultat före avskrivningar 819 + -- -

Avskrivningar 36 73 441 719

82Resultat 538 154 42efter avskrivningar 2 --- -

710 78Ränteintäkter 4 432 86
Räntekostnader 0 01 0

Resultat 893 68 +668 4efter +1räntenetto --

68 668 0Avsatt till fondereget ka- 1 893 -
pital

negativt förAv tabell 4.1.2 framgår rörelseresultatet före avskrivningaratt var
negativtorganisationer och positivt för Resultatet efter avskrivningartre varen.

för samtliga organisationer.
framgår också till allra delenDet tabellen ränteintäkterna, störstaatt somav

betydandepå föräldrarnas inbetalda förskott för adoptionen,är räntor utgör en
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intäkt för ACför organisationerna. Således uppgick dessa till 432 000 kronor4
och 000 för % totala rörelsein-710 kronor FFIA, vilket 15 demotsvarar ca av
täkterna för andelorganisation. BFA-A och SLBV redovisade lägreresp. en

% påränteintäkt eller 3-4 de totala rörelseintäkterna. beror bl.a.Detta attav
dessa slutredovisningorganisationer har andra rutiner för inbetalning och av
föräldraförskotten föräldrarnas förskotts-AC och FFIA. Så skerän t.ex.
inbetalning för föräldrarnas tilladoption SLBV 2 veckor före avresagenom ca
Sri Lanka. förskottetFöräldrar adopterar AC betalar in närsom genom
föräldrarna adoption från visst land avsnitt 4.1.6.seaccepterat ett

Vad organisationernas adoptionsverksamheten tillämparkostnader föravser
organisationerna olika redovisningsprinciper. tillfrågades organisa-I enkäten
tionerna de fem förutom lokal- ochkostnadsposterna personal-,störstaom
kontorskostnader. särskilda förHärvid behövde inte organisationerna göra
enkäten anpassade beräkningar. Uppgifterna huvudsak kunna hämtasskulle i ur
resultaträkningarna. iKostnadsuppgifterna för personal och lokaler baseras stort

på deredovisningsprinciper hos organisationerna. Däremotsett samma var av
organisationerna angivna olika. Dettafem kostnadsposterna mycketstörsta
gällde angivnakontorskostnader. organisationerna femDeäven posten av

framgårkostnadsposterna år 1992 förutom kontorskostnadernastörsta av- -
årsammanställningen inedan. Inom beloppen kronorparentes tusenanges

1992.

AC BFA-A SLBVFFIA

Kostn. för SriAdoptionskostn. Adoptionskostn. Resor Lan-
avslutade adop- i utlandet 733 i utlandet 197 ka 1642
tioner 16 332

Avdelnings- KonferenserResor, eskort, Utlandsresor och
verksamhet kontakt 83242 besök 125
807

Information Legalisering Tidning 98 Förenings-
527 75139 stämma

Styrelse ochoch i Sverige Konferenser 98 Styrelse-Resor
utskott 256 50 förmedlings-

utskott 67

ÖvrigtKontaktom- 46 Nyetablering Avvecklings-
kostnader 209 6739 kostn.
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4.1.3 Fonder

deregel byggtsförvaltar har iorganisationernafonderDe upp avsom
har åren.adoptionsverksamhetenförskottränteintäkter genererat genomsom

negativt resultat efterorganisationeruppvisade samtligaframgåttSom ett
avskrivningar år 1992.

organisationernasmedförde dockföräldraförskottenRänteintäktema att
och tabell 4.1.2. Dettapositivt för AC FFIA seblevresultat efter räntenetto

tillorganisations fonder, alternativt dettillsedanöverskott har avsatts resp.
kapitalet.egna

nedan.framgår tabell 4.1.3 AC:sorganisationernas fonderStorleken av
miljoner kronor,till drygt 10,3år 1992fondkapital uppgick envarav

reservfond för 4,8 miljonerkronor ochför 5,6 miljonerutlandsfond svarade en
kronor.

miljoner kronor,uppgick till drygt 1,4fondkapitalFFIA:s envarav
miljonerfondkapitalet eller drygt 1,3i helasvarade förreservfond settstort

kapital 8 000 kronor. BFA-Aförpliktelsefond medhadeSLBVkronor. etten
underskott ieventuella överskottfonder balanseraringaredovisar utan resp.

kapitalet.detrörelsen mot egna

årfondkapital 1992, kr.Adoptionsorganisationernas4.1.3Tabell tusen

4 757ReservfondAC
557_QUtlandsfond

10 327Totalt

kapital 440EgetBFA-A

l 336ReservfondFFIA
42Rapportfond

l 385Totalt

Förpliktelsefond 8SLBV

nedgångar i utlandsverksamhetengaranti förreservfond skallAC:s attenvara
AC möjlighetFonden skallskall drabba verksamheten.inte omedelbart attge

intäktsbortfall. Enligt AC börvid oförutseddafullgöra sina förpliktelser
50-procentig nedgång i adoptions-fondkapitalet så det kan mötastort att envara

belastningenligt ACverksamheten under år. Dettaett motsvarar en--
%Reservfonden byggs med 10miljoner kronor.reservfonden med 8,5 upp ca

administrationsavgift.föräldrarnasav
för normala utlands-täcka behovet medelutlandsfond syftar tillAC:s att av

orimligt högenskilda familjer drabbatsfondsbidrag, dvs. till som av en
eller definitivaberedskap för täckaadoptionskostnad, till temporäraattsamt en
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används också förfondens medeldeli adoptionsverksamheten. Enstopp stor av
ränteintäkternaUtlandsfonden byggssatsningar i länder. upp avnya

föräldraförskotten.
ändamål. Utred-fondernas storlek ochintern utredningAC har gjort en om

fonder följande:föreslagnaningens storleksmål för i utredningenförslag varom

2,0 miljoner kronorutvecklingsfondEn
3,9 miljoner kronorEn utlandsfond

miljoner kronorreservfond 8,5En
14,4 miljoner kronorTotalt

täckas medutvecklingssatsningarna kanbakgrund AC bedömtMot attattav
ändamålet med dennastridamedel utlandsfonden detta behöverutan att motur

utvecklingsfond.fond, beslutat inte inrätta någonhar AC att ny
överskotteventuellainga fonder balanserarBFA-A har framgått utansom- -

uppgick tillkapitalet,kapitalet.underskott det Detmot egna somresp. egna
administrativasubventionera deenligt vid behov440 000 kronor, kan BFA-A

kostnaderna förmedlade barn litet.under år då antalet är
familjeri huvudsak hjälpa deMedlen i reservfond avseddaFFIA:s är att som

beräknat.åsamkats kostnaderpå grund olyckliga omständigheter högre änav
mycketutlandet väsentligtDetta inträffa familj blivit kvar ikan närt.ex. en

ansöker i sådana falllängre barnet avlider. Familjenberäknat ellerän omom
avgiften föräldrarnamedel reservfonden. Rapportfonden byggs av somuppur
ursprungslandet.betalar uppföljningsskyldighet tillför organisationens

till adoptionsföräldrarSLBVss förpliktelsefond syftar till bidra med medelatt
med genomförd adoption.drabbats betydande extrakostnader i sambandsom av

Bidrag utgå till föräldrarna humanitära skäl.kan även av

4.1.4 Utvecklingskostnader

för utvecklingenI enkäten har uppgifter lämnats verksamhetens kostnaderom
nedan uppgickutlandskontakter. framgår sammanställningenSomav nya av

till 1,9 miljonerkostnaderna för utvecklingsarbetet med kontakter näranya
totala% miljoner kronor dekronor år 1992. Drygt 80 eller 1,6ca av

uppgickutvecklingskostnaderutvecklingskostnaderna svarade AC för. BFA-Azs
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till 200 000 kronor, SLBV:s till 82 000 kronor och tillFFIA:s 39 000 kronor
år 1992.

1990 1992
tkr tkr

AC 6051 1 560
BFA-A 70 200
FFIA 3951
SLBV 53 82
Totalt 1 779 8811

Principerna för redovisning utvecklingskostnaderna varierathar såvälav
mellan organisationerna mellan olika år för organisation. Såledessom samma
har AC tillämpat tvåårig avskrivningsperiod för utlandssatsningarna underen
åren 1991 och 1992. kostnadsförs dockNumera samtliga utvecklingskostnader

Övrigadirekt på rörelsen. Avskrivningsmöjligheten utnyttjas således inte längre.
adoptionsorganisationer har redovisat och redovisar kostnaderna för utvecklings-
arbetet i rörelsekostnaderna.

4.1.5 Avgifter

Enligt 4 § lagen 1979:552 internationell adoptionshjälp får auktoriseradom en
adoptionsorganisation avgifter dem söker internationell adoptions-ta ut av som
hjälp för täcka kostnaderna för verksamheten.att

föräldrar,De adopterat barn förmedling adoptionsorganisation,som genom av
har i regel betalat avgift till organisationen för få ingå i dess register föratten
sökande adoptionsföräldrar. Av tabell 4.1.4 framgår denna avgift varieradeatt
mellan 500 och 500 kronor år1 1992. Föräldrarna betalar medlemsav-även en
gift till organisationen. avgiftDenna uppgick till 200 500 kronor år.samma-

Den administrationsavgift, föräldrarna skall betala till adoptionsorganisa-som
tionema, i regel organisationens förmedlingsutskott beslutatnärtas ut att
organisationen skall lämna adoptionshjälp. Denna avgift skall i huvudsak täcka

Årorganisationernas administrationskostnader i Sverige. 1992 uppgick
administrationsavgiften till 14 500 kronor för AC, 15 700 kronor för SLBV,
17 500 kronor för FFIA och 25 000 kronor för BFA-A. Orsakerna till de stora
skillnaderna organisationerna tillämpar olika redovisningsprinciperär detnäratt
gäller fastställa administrationsavgiftens storlek. Till exempel ingår i vissaatt
fall kostnader för utvecklingsinsatser i administrationsavgiften, i fallvissa inte.
Vidare kan redovisningsprinciperna skilja sig mellan organisationerna så att
exempelvis vissa administrationskostnader i Sverige bokförs admi-som

Ävennistrationskostnader i utlandet eller administrationentvärtom. av
adoptionsverksamheten i barnets ursprungsland påverkakan organisationernas
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gradenservicenivå ochiskillnaderSverige liksomadministrationsavgifter i av
ideellt arbete.

hurvadavgiftssystembeslutatfr.0.m. år 1994AC har ett nytt avserom
skallföräldrarnaadopterandefrån deadoptionskostnadernaför tasersättningen

avsnitt 4.1.6.seut

år 1992,registeravgifter kr.4.1.4 Medlems- ochTabell

SLBVFFIABFA-AACAvgift

200290500Medlemsavgift 310

500l975500OOORegisteravgift l

1300avgiftAnnan ---

Återregistreringsavgift i registret är.1 vill kvarstå änför föräldrar ettmersom

Föräldraförskott4.1 .6

behandlatsharhemutredning m.m.handlingarföräldrarnassamband medI att
regeliförmedlingsutskott betalaradoptionsorganisationensoch godkänts av

kostnader förtäcka dessorganisationen förtillförskottföräldrarna in attett
faktiskasker detill föräldrarnaSlutredovisning närförmedlingsarbetet.
placerasförskottenanvisningar börEnligtfastställa. NIA:skostnaderna går att

organisa-tillgodogörasränteintäkternaochbankkontonpå organisationernas
delellerföräldraförskottenfrånRänteintäkternaadoptionsverksamhet.tionens

oförutseddavidkostnaderuppkomnaför täckafonderasdärav kan även att
administrationsavgift,delshändelser. Förskottet attutgörs avsersomenav

skallbeloppdelsi Sverige,förmedlingsarbetetkostnaderna förtäcka ett somav
ochvård-ursprungslandförrnedlingsarbetet i barnetsförtäcka kostnaderna

organisa-dock mellanskiljer sigför dettaRutinernaadvokatkostnader m.m..
följande.redovisas i detdeli dennationerna och enkätsvaren

framgårförskottinbetaldastorleken pågenomsnittligaDen samman-av
ställningen nedan.

19921990
krkr

40 OOOOOO37AC
000OOO 24OOO 25OOO 2420BFA-A ++

0004230 000FFIA
22 22518 644SLBV
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Föräldrar, adoption förmedlas AC, betalar in förskott närvars ettgenom
föräldrarna på AC:s förfrågan föräldrarna bereddasvarat är att ta emotom

barn från visst angivet land. I samband härmedett sänder AC till föräldrarnaett
de instruktioner för iordningställande handlingar gäller för detta land.av som
Om kostnaderna under familjens väntetid höjs med 1 000 kronorän ACtarmer
in ytterligare föräldraförskott. de fallI föräldrarna valt få sitt barn medatt
eskort i de fall där på förhand ärendet kan långsamt tidvet att ta attman
handlägga, delas förskottet i flera inbetalningar. Förskottet förbrukasupp
successivt fr.o.m. det föräldrarna betalt in förskottet och till dess barnetatt
kommer, dvs. under genomsnittlig tid 12 månader. Därefter finnsen om ca
innestående hos AC det eller underskottöver- regleras vid slutredovis-som
ningen 6-18 månader efter barnets ankomst till Sverige. Den tid då löptca som
från det föräldraförskotten betalats in tilloch dess slutredovisningenatt har skett

25 månader.är Om återbetalning sker uppgick det återbetalda beloppet årca
1992 till i regel mellan 1 500 2 800 kronor familj.per-

AC har fr.o.m. år 1994 beslutat ändra principen för hur ersättningen för
adoptionskostnaderna från de adopterande familjerna skall Dentas ut. nya
principen innebär alla familjer adopterar från kontakt underatt som samma

år får betala årligen fastställd avgift, adoptionsavgift. Någonsamma en
slutredovisning till föräldrarna kommer inte ske. Ersättningen avseddäratt att
täcka AC:s samtliga kostnader för adoptionsärendet fr.o.m. den tidpunkt då
familjens ansökningshandlingar sänds till utlandskontakterna. barnetNären av
kommit till Sverige alla ekonomiskaär mellanhavanden mellan AC och familjen
klara och hela den förskottsinbetalda avgiften omvandlas till intäkt för AC.en

Föräldrar adoption förmedlas BFA-A betalar in administ-vars genom en
rationsavgift föräldrarnas handlingarnär behandlats och godkänts iförrnedlings-
utskottet. Resterande inbetalning förskottet sker adoptionshandlingarnanärav
har till barnetssänts ursprungsland för vidare handläggning. Slutredovisning av
föräldraförskotten aktuellt verksamhetsårgörs när avslutat och adoptionskost-är
naden kan fastställas. Den tid, då förflutit från det föräldraförskottetattsom

Återbetalninginbetalats, uppgår till i genomsnitt 24 månader. föräldraför-av
skott kan förekomma. Under de åren har dock föräldrarna blivit efter-senaste
debiterade beroende antalet förmedlade barn har minskat. De definitivaatt
kostnaderna barn har således blivit högre de beräknade beroendeän påper att
de fasta kostnaderna då slagits på färre antal barn.ut ett

Föräldrar adoption förmedlas FFIA betalar in föräldraförskottetvars genom
handlingarnanär iordningställda förär sändas till barnets ursprungsland.att

Slutredovisning sker sedan i mars-april året efter det barnet kommit tillatt
Sverige. Handläggningstiden för adoption, dvs. från det familjensatten
handlingar sänds till utlandet och till dess barnet kommit till Sverige kan variera
mellan 3-18 månader. Det händer ibland FFIA återbetalar tillatt pengar
föräldrarna i samband med slutredovisningen. återbetaldaDen varierar,summan
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skallförskottetmålsättning liksom övriga organisationersFFIA:s är attmen --
tillorsakernaså väl möjligt med slutkostnaderna. Enstämma attavsom

vissafasta kostnaderförskott slutkostnader kan skilja sig de högaoch är som
beräknat blir defall antalet förmedlade barn blir färrekontakter har. I de än

beräknat vidfasta på mindre antal familjerkostnaderna utslagna änett
beräknat.slutredovisningen, vilket medför slutkostnadema blir högre änatt

in föräldraförskottetFöräldrar, adoption förmedlas SLBV, betalargenomvars
föräldrarnatvå före till barnets ursprungsland. Summanveckor somca avresan

kostnaderna för adoptionen.då betalar in därför i regel de faktiskamotsvarar
in och till desstid löper från det föräldraförskottet betalatsDen attsom
Återbetalningmånad.slutredovisning sker uppgår därför till mindre än aven

föräldraförskott adoptionskostnaderna skeri samband med slutredovisningen av
aldrig.

tillfrågades adoptionsorganisationerna den sammanlagdaI enkäten summanom
dessaStorlekentotalt inbetalda föräldraförskott åren 1990 och 1992.av av

framgår sammanställningen nedan.av

1990 1992

tkr tkr

AC 25 521 31 338

BFA-A 540 9001

FFIA 85 334 714

SLBV 634 1 400

Totalt 33 029 42 352

4.1.7 Adoptionslån

erbjudaTre adoptionsorganisationerna AC, BFA-A och FFIA kundeav - -
föräldrarna dennas.k. adoptionslån år 1992. Föräldrarna utnyttjade dock inte
möjlighet särskilt ofta. föräldrarna det ibland och FFIAAC har uppgivit göratt

föräldrarna det sällan.göratt

4.2 Statsbidrag till organisationerna

internatio-I propositionen 197879: 108 organisationen verksamheten medom av
nella adoptioner framhölls enskildas ekonomiskadet angelägetatt attm.m. var
förhållanden inte för för adopterablev avgörande möjligheterna dem att

därförutländska barn. Avgifterna sökande bordeför registreradatt somvara
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hållas rimlig nivå. AC hade sedan tidigare statsbidrag och för budgetåreten
197980 föreslogs ytterligare statsbidrag med 500 ställdes till000 kronoratt
förfogande för de organisationer skulle komma auktoriseras efter denattsom

juli1 1979.
Riksdagen har för budgetåret 199394 beviljat statsbidrag till de auktoriserade

adoptionsorganisationerna med 1 583 000 kronor kronor1 383 000varav
fördelas i direkt bidrag till organisationerna. tabellAv 4.2.1 nedan framgår
statsbidragets storlek fördelat på de olika organisationerna. Statens nämnd för
internationella adoptionsfrågor NIA har till uppgift fördela tillstatsbidragetatt
organisationer auktoriserats enligt lagen 1979:552 internationellsom om
adoptionshjälp. Innan statsbidraget fördelas mellan organisationerna avsätts
vissa medel för samhällsrepresentanterna i adoptionsorganisationernas förmed-
lingsutskott 120 000 kronor budgetåret 199394. Därutöver NIAavsätter-
medel för eventuell organisation kan beviljas auktorisation underny som
budgetåret. Budgetåret 199394 000 kronor för80 detta ändamål.avsattes

Tabell 4.2.1 Statsbidraget till budgetårenadoptionsorganisationerna 199192 199394,-
kr.

Organisation 199192 199293 199394

AC 906 000 894 000 898 100

BFA-A 169 000 136 000 111 600

FFIA 206 000 224 900 215 700

SLBV 107 000 200117 105 700

1AGS 40 000 50 500 51 900

Totalt 1 428 000 1 432 000 383 0001
Källa: Statens för internationellanämnd adoptionsfrågor NIA

1Adoptions-Gruppen Skaraborg AGS adoptionsorganisation fickär en ny som
auktorisation i augusti 1991.

Vid fördelning statsbidraget till organisationerna beaktas följande faktorer.av
%20 statsbidraget för tillgodose behovet vissa basresurseravsätts attav av

hos organisationerna. Denna andel fördelas med lika belopp till ochstort var
organisationerna. Budgetåret 199293 uppgick basresursbeloppet tillen av

50 520 kronor organisation budgetåretoch 199394 till 42 kronor.520per
Anledningen till basresursbeloppet mindre budgetåret 199394 detatt attvar var
tillkommit ytterligare auktoriserad adoptionsorganisation.en
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relation tillorganisationerna ifördelas tillResterande medel
föregåendeunderförmedlingsutskottetärenden iantalet behandlade-

kalenderår,
föregående kalenderår,underantalet anlända barn-

december.i registret den 31antalet sökande-
sänkningalltför kraftigmodererautjämning i syfteDärefter sker att enen

betalasbudgetår. Bidragetföregåendejämfört medbidrageteller höjning utav
månadsvis.

Adoptionskostnader4.3

beräkningförunderlagpå NIA:si det följande baserasUppgifterna av
1993. Dessagälla för åradoptioner skallgenomsnittskostnader för som

åradoptionskostnademagenomsnitt de faktiskaberäkningar bygger ett av
adoptionskost-faktiskaOrganisationernasför år 1992.och de preliminära1991

och4.3.4från i tabellerna 4.3.1avvika något dekan därförnader för år 1992 -
bilaga 5för adoption. Igenomsnittskostnadernaredovisadei bilaga 5 en

ursprungsländema,vanligasteför de tolvadoptionskostnademaredovisas
kostnadsslag.olikaspecificerade

barn år 1992adoptionadoptionskostnaden vidgenomsnittligaDen ettav
Adoptionentabell 4.3.1.vilket framgår100 kronor,uppgick till 75 av
föräldrarnaadoptionsorganisation ochauktoriseradförmedlades genom en

Latin-frånbarndet adopterahämtade barnet. Dyrastsjälva hem ettattvar
Den400 kronor.genomsnitt kostade 83varifrån adoption iamerika, en

kronordrygt 10 000barn från Asienadoptionadoptionskostnaden vid ett varav
lågEtiopien och Europaadoption från Afrikakronor. Vidlägre eller 1007 l

1992.år65 000 kronor60 000 kronorgenomsnittskostnaden resp. caca
från Europaadoption barnadoptionskostnaden vidgenomsnittligaDen ettav

asiatiskt land,frånvid adoption000 kronor lägreinte drygt 5 änän ettvar mer
adoptionsor-framgår också tabellenvilket framgår tabellen nedan. Det attavav

densammaiför adoptionen i genomsnittganisationens kostnader stort settvar
adoptionsorgani-tal lågadopterade barnet. I rundavarifrån föräldrarnaoavsett

kronor. Degenomsnitt 40 000för adoption på isationernas kostnader ca
administrationenkostnader förför bl.a.kostnader organisationen ärsvararsom

advokatkost-eventuellavård och uppehälle ochförrnedlingsarbetet, barnetsav
ochöversättningkostnader förFöräldrarnasnader i barnets ursprungsland.

kronor6 000Europa ochlegalisering uppgick till mellan 2 000 kronor
Europatill 20 000 kronoroch uppehälle mellanLatinamerika och för resa

Latinamerika.och 40 000 kronorca
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Tabell 4.3.1 Genomsnittliga adoptionskostnader vid adoption frånbarn olikaettav
årVärldsdelar 1992, kr.

Föräldrarna adopterar adoptionsorganisation och hämtar älva hem barnet.genom en

Världsdel Organisationens Föräldrarnas Föräldrarnas Total
kostnader för kostnader för kostnader adop-
adoptionen, översättning för tions-
inkl. barnets vård och legalise- och kost-resa
och uppehälle ring uppehälle nad
m.m.

Latinamerika 39 200 6 000 38 200 83 400
Asien 37 400 5 000 28 700 71 100
Afrika Etiopien 32 600 0005 22 000 59 600
Europa 42 200 2 000 20 300 64 500

Totalt 38 400 5 100 31 600 75 100

I tabell 2 redovisas de genomsnittliga adoptionskostnadema vid adoption av
barn från de vanligast förekommande adoptionsländema i Latinamerikaett år

1992. Det framgår tabellen den genomsnittliga adoptionskostnaden vidattav
adoption bl.a. från Brasilien ligger mycket högt eller 90 000 kronor ellerrunt

Detta sammanhänger delvis med föräldrarna måste i landetattmer. stanna
under betydligt längre tid 6-8 veckor vid adoption från andra latinameri-änen
kanska länder. Adoptionsorganisationernas kostnader för adoptionen låg med

undantag Colombia, statlig kontakt, och Guatemala iett genomsnitt mellanpar
36 000 kronor och 000 kronor.44
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från debarnvid adoptionadoptionskostnader4.3.2 Genomsnittliga ettTabell av
år 1992, kr.Latinamerikaadoptionsländerna ivanligast förekommande

själva hem barnetadoptionsorganisation och hämtaradopterarFöräldrarna genom
inte annat anges.om

ad-TotalFöräldrar-Organisa- Organisa- Föräldrar-Land
options-kostnadertionens kostna-tion nasnas. kostnadför ochkostnader der for resa

översättning uppehälle alt.adoptio-för
legali- eskort-inkl. ochnen,

sering kostnadervårdbarnets
och uppe-
hälle m.m.

98 40048 000400 6 000Brasilien AC 44

90088000 39 00043 900 6Brasilien FFIA

300000 826 000 40Chile AC 36 300

Colombia,
700600 876 000 37privat AC 44 100kon-

takt

000800 716 000 37Colombia, AC 27 200
statlig kon-
takt

84 00013 00065 000 6 000Guatemala, FFIA
eskort

adoptionadoptionskostnaderna vidgenomsnittligatabell 3 redovisas deI av
år 1992.adoptionsländerna i Asienförekommandebarn från de vanligastett

adoptionskostnaden,genomsnittliga närframgår tabellen denDet attav
ACadoption frånhögst vid Koreaföräldrarna själva hämtar hem barnet, var

58 000kronorSri Lanka SLBV 83 300lägst vid adoption frånoch resp.-
genomsnittlåg iför adoptionenAdoptionsorganisationernas kostnaderkronor.

Indien och Korea,adoption från000 kronor vidmellan 37 000 kronor och 52
Thailand,frånvid adoptionoch 35 000 kronormellan 25 000 kronorresp.

Vietnam och Sri Lanka.
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Tabell 4.3.3 Genomsnittliga adoptionskostnader frånvid adoption barn deettav
vanligast förekommande åradoptionsländerna i Asien 1992, kr.

Föräldrarna adopterar adoptionsorganisation och hämtar själva hem barnetgenom
inte annatom anges.

Land Organi- Organisa- Föräldrarnas Föräldrar- Total
sation tionens kostnader för kostna- adoptions-nas

kostnader översättning der för kostnadresa
för adoptio- legalise-och och

inkl. ring uppehällenen,
barnets alt. eskort-
vård och kostnader
uppehälle
m.m.

Indien AC 42 300 0005 28 000 30075
eskort AC 42 300 5 000 13 700 61 000

Indien BFA-A 51 000 0005 25 000 00081
eskort BFA-A 00051 5 000 10 500 66 500

Indien FFIA 36 800 5 000 28 000 69 800
eskort FFIA 36 800 5 000 13 000 80054

Korea AC 52 300 5 000 26 000 83 300
eskort AC 52 300 5 000 14 500 80071

Sri Lanka BFA-A 30 000 5 000 30 000 65 000

Sri Lanka FFIA 35 100 5 000 30 000 10070

Sri Lanka SLBV 30 700 0005 22 300 00058

Thailand AC 24 500 5 000 37 500 67 000

Vietnam AC 28 800 5 000 00035 68 800

I tabell 4.3.4 nedan redovisas de genomsnittliga adoptionskostnaderna vid
adoption barn från de vanligast förekommande adoptionsländerna iettav
Europa år 1992. Det framgår tabellen den genomsnittliga adoptionskost-attav
naden vid adoption från Polen AC 47 600 kronor. Vid adoption frångenom var
Rumänien via FFIA uppgick kostnaderna till 56 700 kronor via AC tillresp.
76 800 kronor. Därav utgjorde organisationernas kostnader 40 000 kronorca

54 000 kronor för adoptionen. Vid adoption från Rumänien utgörresp. ca



95internationella adoptionerKostnader för m.m.

administrationskostnader i Rumänien denadvokatkostnaderna och övriga största
26 500300 kronor för FFIAför organisationen eller 20utgiftsposten resp.

förkronor AC.

från devid adoption barnTabell 4.3.4 Genomsnittliga adoptionskostnader ettav
år 1992, kr.adoptionsländerna i Europavanligast förekommande

barnet.själva hemadoptionsorganisation och hämtarFöräldrarna adopterar genom

Total ad-Organi- Organisa- Föräldrarnas FöräldrarnasLand
options-försation tionens kostnader för kostnader
kostnadochkostnader översätt- resa

ning uppehälle alt.för adop- och lega-
liseringtionen, eskort-

kostnaderinkl. bar-
vårdnets

och uppe-
hälle m.m.

60018 000 47Polen AC 27 600 2 000

76 8002 000 21 000Rumänien AC 53 800

56 700Rumänien 39 700 2 000 15 000FFlA

4.4 Bidrag till enskilda vid adoption

barn lämnasEnligt lagen 1988:1463 bidrag vid adoption utländska ettom av
adoptioner. Bestämmel-engångsbidrag till enskilds kostnader för internationella

hälftensådant för varje barn medinnebär i korthet bidrag lämnasatt avserna
dock högstfrån barnets ursprungsland,genomsnittskostnaden för adoptionen

ursprungsländer,fastställer genomsnittskostnad för olika24 000 kronor. NIA den
skall ligga till grund för beräkning bidraget.som av

till sådana barn,fortlöpande bidrag bidragsförskottet lämnasEtt motsvarande
finnsbidraget iadopterade endast Bestämmelsernaärsom omav en person.

ilagen 1984:1096 särskilt bidrag till vissa adoptivbarn och motsvararom
nonnalfal-princip för bidragsförskott. innebär stöd ide regler gäller Det attsom

för% år och barnlet lämnas med 40 basbeloppet år för barn under 18av per
studerar i åldern 18-20 år.som

Riksförsäkringsverket RFV ochBåda bidragsfonnema administreras av
försäkringskassorna.

enskildsbeviljat statsbidrag tillRiksdagen har under budgetåret 199394
miljoner kronor. Denkostnader för adoption utländska barn med totalt 28,8av
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delen stödet lämnas tillstörsta adoptioner från länder med det högstaav
ersättningsbeloppet, dvs. 24 000 kronor. Till särskilt bidrag, lämnas till barnsom

adopteras endast har riksdagen under budgetår beviljatsom av en person, samma
drygt 8,5 miljoner kronor. Antalet sådana bidragsberättigade barn kan beräknas
till 600.ca

överväganden4.5

Enligt utredningens direktiv bör olika möjligheter i syfte begränsaövervägas att
kostnaderna för internationella adoptioner adoptionsorganisationernasutan att
arbetsmöjligheter begränsas. Utredningen har därvid bl.a. jämfört kostnaderna
för internationell adoption i Sverige med kostnader våramotsvarande ien
nordiska grannländer och med kostnaderna i Nederländerna. Kostnaderna i
Sverige kan allmänt ligga högt utredningen harsägas inte kunnat finnasett men
någon anmärkningsvärd skillnad i kostnadshänseende i förhållande till dessa
länder. Detta emellertid inte förskäl inte såär mycket möjligt söka hållaatt som

kostnaderna för internationella adoptioner till Sverige.nere
artikelI 32 i Haagkonventionen behandlas kostnaderna för adoption. Ien

artikeln stadgas bl.a. ingen skall kunna otillbörlig ekonomisk vinning igöraatt
samband med internationell adoptionsverksamhet. Det stadgas också endastatt
kostnader och utgifter inbegripet rimliga arvoden till medverkarpersoner som
vid adoptionen får debiteras eller betalas. Ledning, kansli och anställda i de olika

arbetar med internationell adoptionshjälp skall inte heller erhållaorgan som
ersättning orimligt hög i förhållandeär till utförda tjänster.som

Utredningen det från alla synpunkt viktigt kostnadernaäratt parters attanser
för adoption hålls Det i dag många gånger påfrestning förär storen nere. en
familjens ekonomi genomföra adoption. Särskilt blir påfrestningen näratt storen
det gäller adoptera ytterligare barn.att ett

harDet dock för utredningen varit svårt finna någon väsentligtvägatt som
skulle kunna nedbringa kostnaderna för adoption i allmänhet. Liksom andraen
områden torde emellertid hålla kostnadernasätt möjliggöraett att attnere vara
för flera aktörer, i dessa fall organisationer, konkurrera medlemmarnaatt om
området i fråga. sådanFör konkurrens krävs adoptivföräldrarna i såatt storen
utsträckning möjligt kan jämföra de erbjudna tjänsterna och kostnaderna försom
dessa och antalet adoptionsorganisationer, erbjuder adoptionshjälp, inteatt som

alltför begränsat.är Mot denna bakgrund föreslår utredningen bl.a. ökaden
enhetlighet det gäller fastställandenär adoptionsorganisationernas avgifter,av
redovisningen kostnaderna i verksamheten och inbetalningen föräldraför-av av
skotten.

Utredningen har i detta sammanhang frågan regleringövervägt närmareom en
antalet utlandskontakter organisation bör få ha. l Danmark det inteärav som en
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för visst land.ha auktorisation Enmöjligt för organisationän ettattmer en
också för Sverige.motsvarande begränsning kan övervägas

organisationsifrågasättas inteutredningens uppfattning kan detEnligt om en
administrativinnebär ochauktorisation för antal länderinnehav ett stort enav

förmedlas från något ellersärskilt antalet barnekonomisk belastning, somom
någon förmedling alls.litet eller det inte förekommernågra länderna är omav

torde minskautlandskontakterTill detta kommer också behovet änatt snarareav
adoptivföräldrar eller minskar. Motantalet sökandeöka till följd stagneratattav

beredskap för vissaorganisations behovdetta får naturligtvis ställas attaven
sigverksamheten, särskilt detländer kan falla bort och utveckling när röravav

organisation.mindreom en
konkurrenssyn-förhållandet mellan organisationerna. UrEn aspekt ärannan

visst land till förmån för vissprincip monopoliseringpunkt bör i ett enaven
Å nödvändigt medgeinte ske. andra sidan kan detorganisation att envara

alltför stark konkurrenssärskilt mindre sådan, möjlighetorganisation, att utanen
konsolidera sin verksamhet ifrån organisation bygga ochsvensk ettuppannan

visst land.
reglering påinte föreslå någon direktUtredningen har för attstannat nu

funktion ingår emellertidkostnadskontrollerandeberörda områden. bl.a. NIA:sI
organisationerna och företadessa frågor, dem medöverväga attatt att ta upp

utlandskontakter.exempelvis just begränsa antaletnödvändiga åtgärder, att

avgifter4.5.1 Adoptionsorganisationernas

lagen 1979:552Som framgått får adoptionsorganisationerna enligt 4 § omovan
internationellinternationell avgifter dem sökeradoptionshjälp ta ut somav

för verksamheten.adoptionshjälp för täcka kostnadernaatt
föräldrarna i samband medDe avgifter organisationerna tar ut avsom

administrationsav-förmedlingsarbetet medlemsavgift, registeravgift ochbl.a.är
till organisationernagift. Enligt uppgift inhämtats efter utredningens enkätsom

Registeravgiftenuppgick medlemsavgiften till i runda tal 300 kr år 1993.
organisation.varierade 500 500 kronor detta år beroendemellan l-

organisationens administ-Administrationsavgiften, i huvudsak skall täckasom
organisationensrationskostnader för förmedlingsarbetet, i regel närtas ut

adoptionshjälp ochförrnedlingsutskott beslutat organisationen skall lämnaatt
administrationsavgiften varieradeförmedlingsarbetet påbörjats. Storleken på

Orsakernamellan 10 000 år 1993 beroende på organisation.och 25 000 kronor
det gällertill dessa skillnader organisationerna tillämpar olika principer närär att

organisationerfastställa administrationsavgiftens storlek. Således vissaatt menar
bör ingå i administrationsav-bara kostnaderna för administrationen i Sverigeatt

börgiften, administrationskostnaderna i barnets ursprungslandandra ävenatt
principeringå administrationsavgiften. tillämpar organisationerna olikai Vidare
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för administrationsavgiftens fastställande i förhållande till kostnaderna för
organisationens utvecklingsarbete med kontakter.nya

Utöver de redovisade avgifterna tillkommer i samband med adoptionenovan
kostnader för föräldrarna för bl.a. barnets vård och uppehälle i ursprungslandet,
resekostnader redovisningEn den totala kostnaden föräldrarna im.m. av som
genomsnitt får betala för adoption i avsnitt 4.3.görsen

Genom organisationerna tillämpar olika principer för fastställa admi-att att
nistrationsavgiftens storlek försvåras möjligheterna för föräldrarna jämföraatt

Ävenadministrationsavgiftens storlek hos de olika organisationerna. för NIA,
bl.a. skall följa och bedöma utvecklingen kostnaderna inom området medsom av

internationella adoptioner, medför detta naturligtvis problem.
Utredningen har modell finns utomlands,övervägt nämligen atten som

statsmakterna bestämmer den avgift organisationerna får denta utsom av
enskilde. Utredningen har för inte föreslå sådan ordning med tankestannat att en
på det starka ingrepp det skulle i organisationernas adoptionsarbete. Det kanvara
också finnas skäl för organisationerna ha något olika kostnadsnivå med hänsynatt
till bl.a. vad organisationerna erbjuder föräldrarna för den avgift tas ut.som
Olika kostnadsnivåer kan emellertid också motiverad störreattvara av en
organisation bör ha möjlighet hålla sina kostnader vissaatt nere genom
stordriftsfördelar främst det gäller administration. Genom tillsynnär NIA:s

skäligheten i avgifternaprövas och huruvida dessa motiverade i adop-är
tionsverksamheten. dettaI ligger harNIA möjlighet anlägga synpunkteratt att
på hur organisation uppbyggd och hur den bedriver sitt arbeteären ur
kostnadssynpunkt. l Haagkonventionen riktlinjer för vad rimligtges som anses

det gäller kostnadernanär för adoption jfr avsnitt 4.5.4.en
Däremot utredningen det lämpligt införa reglerattanser nu vara som

underlättar för föräldrarna och tillsynsorganet jämförelse degöraatt en av
avgifter organisationerna för sina tjänster. Detta gäller särskilt dentar utsom
s.k. administrationsavgiften, täcka organisationernas administra-attsom avser
tionskostnader för adoptionsverksamheten.

Det bör ankomma NIA efter samråd med adoptionsorganisationernaatt
meddela anvisningar förnärmare administrationsavgiftens fastställande. En
utgångspunkt i detta arbete kan den redovisningsmodellvara gemensamma som
utredningen föreslår i avsnitt 4.5.2 för organisationernas redovisning av
kostnader och intäkter. Principerna för hur administrationsavgiften skall
fastställas skall för organisationerna och bl.a. omfattavara gemensamma
beskrivningar vilka kostnadsunderlag administrationsavgiften skallav som
beräknas på. I samrådet bör också ingå fastställa förprinciperatt gemensamma

fastställa övriga avgifter organisationen föräldrarna i sambandatt tar utsom av
förmedlingsarbetet.med För AC, fr.o.m. år 1994 adoptionsavgifttar utsom en

föräldrarna, motsvarande beräkningar för administrationskostnadernagörsav
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avsnittadoptionsavgift,adoptionsavgiften. innebördenbeträffande För seav
4.5.3.

redovisning4.5.2 Adoptionsorganisationernas av
för internationellaintäkter kostnaderoch

adoptioner

i huvudsak de avgifterAdoptionsorganisationernas intäkter är tas ut avsom
organisationernasavkastningen påföräldrarna. intäktspost ocksåEn ärstor

adoptionen.inbetalda förskott förfondkapital föräldrarnasoch ränteintäkterna
totalaår framgår deresultaträkningar för 1992Av organisationernas att

uppgick till 5,3sammanlagtför och SLBVränteinkomsterna AC, BFA-A, FFIA
detta år.förmedlat barnmiljoner 6 000 kronorkronor. Detta motsvarar perca

budgetår utgårstatsbidrag varjeför organisationerna detEn intäkt är somannan
organisationerna fördelas NIAtill utgår tilldem. del statsbidragetDen avsomav

6001budgetåret 199394. Dettaoch uppgick till miljoner kronor1,4 motsvarar
avgifter, ränteintäkintäkterna, dvs.kronor förmedlat barn. ovannämndaDeper
resultaträkningar.organisationernasfinns specificerade ioch statsbidrag,ter

framgårtillställt BFA-A, FFIA och SLBVAv den enkät utredningen AC,som
olika.organisationerna redovisas mycketde kostnadsposterna hosatt stora
adop-kanslier inteKostnader belastar organisationernas och avsersomsom

organisa-tionsverksamhet efter olika principer. De flestakan också fördelas
sidantionerna biståndsverksamhet videxempelvis ofta betydandehar omen

omfattandebiståndsverksamhetadoptionsverksarnheten. förutomAC har även en
organisationernainte sällanavdelningsverksamhet. Slutligen förekommer att

medförändrar Allt dettaredovisningsprinciper mellan olika år. attsammantaget
organisationernajämförelse adoptionsverksamheten mellankostnaderna fören av

försvåras.
står iföräldrarUtredningen det mycket betydelsefullt att somanser vara

begrepp adoptera olika avgiftsnivåer. Förkan jämföra organisationernas attatt
ochkostnads-sådan jämförelse skall möjlig krävs organisationernasatten vara

följerintäktsredovisning adoptionshjälpför verksamheten med internationell
förutsättningenhetliga redovisningsprinciper. redovisning ocksåEn sådan är en

fylla sinför skall följa kostnadsutvecklingen på området ochNIA kunnaatt
ochuppgift rimliga kostnaderenligt bl.a. Haagkonventionen tillse endastatt att

utgifter adoptionsverksamhet.debiteras eller betalas i samband med internationell
Det i viktigt adoptionsorganisationernasdetta sammanhang mycketär att

kostnader adoptionshjälpoch intäkter för verksamheten med internationell
sidansärskiljes från verksamhet organisationen bedriver vid omannan som

biståndsverksamhet,adoptionsförrnedlingen. Sådan sidoverksamhet kan vara
avdelningsverksamhet m.m.
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bedrivashar föreslå sådan sidoverksamhet skallUtredningen övervägt att att
organisation eller förening för kostnaderna ochinom för attannanramen en

klart från adoptionsför-för denna verksamhet skall avskiljbaraintäkterna vara
auktoriserade organisationerna har också lagt sina olikamedlingen. En de uppav

föreslådetta Utredningen emellertid vidverksamhetsgrenar sätt. stannar att
för organisationernas sidoverksamheter skall redovisaskostnader och intäkteratt

separerade från adoptionsverksamheten.i balans- och resultaträkningar ärsom
i redovisningen inte uppstå sådanden önskade klarhetenSkulle genom en

bestämma sidoverksamheterna inte skallanordning kan föreskriftsvägenNIA att
auktoriserade organisationen.bedrivas inom för denramen

organisationerna utarbetaefter samråd med de auktoriseradeNIA bör en
intäkternalämplig redovisningsmodell så jämförelse kostnaderna ochatt en av

internationell adoptionshjälp kan sådanför verksamheten med Igöras. en
organisationens administrationskostnader iredovisningsmodell krävs bl.a. att

för organisationensSverige i barnets ursprungsland liksom kostnadernaresp.
definieras. redovisningsmodell enligt dessa riktlinjer tordeutvecklingsarbete En

för kunna följa utvecklingen och kost-också bättre förutsättningar att sege
fårnadsstrukturen de olika avgifter organisation demta utsom en av som

och bedöma skäligheten hos avgifterna.söker adoptionshjälp att

4.5.3 Föräldraförskotten

förmedlingsarbetet betalar för-täcka organisationernas kostnader förFör att
förmedlingen barnet.äldrarna in förskott till den organisation handharett som av

regel betalasTidpunkten för inbetalningen förskottet kan variera, imenav
behandlatsförskottet i samband med föräldrarnas ansökningshandlingar haratt

Slutredovisningoch godkänts adoptionsorganisationernas förmedlingsutskott.av
föräldrarna faktiska kostnaderna för adoptionenoch avräkning till degörs när

gått fastställa. Kostnaderna för föräldrarnas och uppehälle i barnetsatt resa
ursprungsland ingår inte i förskottet.

förAC har fr.o.m. år 1994 beslutat ändra principen för hur ersättningen
adoptionskostnaderna från adopterande familjerna skallde Dentas ut. nya

frånprincipen innebär alla familjer adopterar kontakt underatt som samma
år får betala årligen fastställd avgift, s.k. adoptionsavgift. Någonsamma en en

slutredovisning föräldrarnatill sker inte. Systemet har den fördelen att
föräldrarna redan från början hur avgiften och inte behöver avvaktaärvet stor

slutlig avräkning. Anländer barnet dock till Sverige efter det år denen som
inbetalda adoptionsavgiften debiteras föräldrarna tillägg för denettavser,
eventuellt högre avgift gäller det år då barnet kommer till Sverige.som

Enligt NIA:s anvisningar bör förskotten placeras på organisationens bankkonton
och ränteintäkterna tillgodogöras organisationens Räntein-adoptionsverksamhet.
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för täckafonderastäkterna från föräldraförskotten eller del därav kan även att
vid oförutsedda händelser.uppkomna kostnader

Även kanslutredovisning föräldraförskottenrutinerna för inbetalning och avom
tillovanligt detorganisationerna det inteskilja sig något mellan är taratt upp

dessin föräldrarna och tilltvå år eller från det förskottet betalats attatt avmer
Även tillAC övergåttslutredovisning förskottet till föräldrarna.görs nyaomav

kommeradoptionsavgift i stället för förskottrutiner årligen fastställdmed etten
betalasadoptionsavgiftendetta ändra tidsåtgången från detinte nämnvärt attatt

från detden tid, löperin och till dess barnet kommit till Sverige. Underatt som
organisationenföräldrarna, fårförskottet adoptionsavgiften betalats inatt resp. av

adoptions-tillgodoräkna de inbetalda föräldraförskottensig den ränta resp.som
till barnetför slutredovisning detavgiften fram till tidpunkten attresp.genererar

anländer till Sverige.
inbetalda för-år sammanlagda totaltFör 1992 uppgick den summan av

miljoneradoptionsorganisationema till 42,4äldraförskott för de fyra största
dessa be-kronor. uppfattning storleken de ränteintäkterFör fåatt somom aven

% påavkastning 10 delopp utredningen antagandegör ettgenererar om en
förmedlatförskotterade skulle då 4 800 kronormedlen. Detta motsvara perca

barn och år.
Si samband med adoption utländska barn DsI utredning kostnaderen om av

denna1987:1 finns redovisat adoptivföräldrar finansierar adoptionen. Avhur
âr 1985redovisning framgår övervägande delen adoptivföräldrardenatt av

finansierade finansieradeadoptionen med lån. de föräldrar inteAv som
Även föradoptionen % uppgifternamed lån använde drygt 80 besparingar. om

det intehur adoptivföräldrar finansierar sin adoption år 1985 haravser
framkommit ändratsnågot dessa förhållanden till i dag skulle hatyder attsom
i någon utsträckning.större

till tvåInbetalning föräldraförskotten i regel med hela beloppetgörs ettcaav
får under dennaår innan barnet anländer till Sverige. Adoptionsorganisationen

delinbetalningtid tillgodogöra inbetaldasig på de Enräntan avpengarna.
förskottet adoptivföräldrarnas räntekost-adoptionsavgiften skulle minskaresp.

föräldrarnasnader på de lån finansierar adoptionen motverkasom resp.
ränteförluster uppstår besparingar skall finansiera adoptionennär tassom som
i adoptionsavgiften in påanspråk. Genom inte hela förskottet betalasatt enresp.

singång kan föräldrarna tillgodogöras ränteintäkter iviss del de somen av
helhet i dag adoptionsorganisationema.gottgörs

såledesNär det gäller föräldraförskotten och adoptionsavgiften har utredningen
funnit lättnader förändrade rutiner för inbetalning skulle kunna innebära vissaatt
adoptivföräldrama. organisationernadessa rutiner blev förOm gemensamma
skulle kostnaderockså rättvisande jämförelse kunna mellan degöras somen mer
den enskilde skall anlitandet organisationer. Enligt utredningensbära vid olikaav
mening det därför angeläget betalningsterminerna för förskotten reglerasär att
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så de blir likfonniga mellan organisationerna. Utredningen föreslår därför iatt
fråga inbetalning föräldraförskotten lösning för organisa-om av en gemensam
tionerna. Förslaget innebär föräldrarna betalar hälften förskottetatt av resp.
hälften adoptionsavgiften fönnedlingsutskottet beslutat lämna adoptions-närav

föräldrarnahjälp och den andra hälften organisationerna lämnat förslag tillnär
visst barn. ankommer på efter samråd med adoptionsorganisa-Det NIA attom

utarbeta lämpliga rutiner.tionerna

4.5.4 Adoptionsorganisationernas fonder m.m.

organisationernaFonderna, förvaltar, har byggts de överskottuppsom av som
Överskottenadoptionsverksamheten åren. har bl.a. uppkommitgenererat genom

organisationernas ränteintäkter inbetalda förskottpå föräldrarnas harattgenom
inbringat belopp. De fonderade medlen avsedda bl.a. täckaärstora att
organisationernas kostnader för utlandssatsningar, hjälpa föräldrarnya som
åsamkats högre kostnaderbetydligt beräknat buffert vidän utgörasamt en en
eventuell nedgång i adoptionsverksamheten. Totalt uppgick organisationernas
fonderade medel till miljoner12,2 kronor år vilket 14 0001992, motsvarar ca
kronor förmedlat barn det året. till miljonerAC:s fondkapital uppgick 10,3per
kronor, BFA-A:s till 0,5 miljon kronor, kronor ochFFIA:s till 1,4 miljoner
SLBV:s till 8 000 kronor.

Utredningen medveten det för adop-avgörande betydelseär ärattom av
tionsorganisationernas verksamhet hur utvecklasförhållandena i givarländema
med avseende på verksamheten kunnamed internationell adoptionshjälp. För att
bedriva bärkraftig och stabil adoptionsverksamhet organisationernakrävs atten
har ekonomisk buffert bl.a. tillfällig nedgångkan kompensera ien som en
adoptionsverksarnheten. Utredningen deockså medveten överskottär attom som

åren adoptionsverksamheten har fonderats organisa-genererats genom av av
tionerna och bl.a. tillgodogjorts föräldrarna indirekt dessa medelattgenom
exempelvis till utveckla för hjälpautlandskontakter elleranvänts att attnya
föräldrar fått extraordinärt höga kostnader i samband med adoptionen.som

I samband med utredningen behandlat frågan organisationernas fonderatt om
har möjligheterna begränsa fondernas storlek och avsättningarna tillövervägts att
dessa. finnerUtredningen det dock inte lämpligt föreslå sådan lösningattvara en
bl.a. med hänsyn till det sig frivilligorganisationer.självständigaröratt om
Däremot förutsätter utredningen redovisningen storleken organisa-att av
tionernas fonder och avsättningar till dessa särskilt uppmärksammas i arbetet med
den redovisningsmodell utredningen förslagit i avsnitt 4.5.2.gemensamma som

redovisningEn fonderna betydelse i NIA:s arbete medär störstanoggrann av av
fylla sin uppgift enligt Haagkonventionen skydd barn och samarbeteatt om av

vid internationella adoptioner, vilket bl.a. innebär NIA skall följa kostnadsut-att
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otillbörligadoptionshjälp och förhindrapå området med internationellvecklingen
i samband med adoption.ekonomisk vinning en

enligt artikel 32 iockså i detta sammanhangförtjänarDet nämnasatt att
får debiteras eller betalasendast rimliga kostnader och utgifterHaagkonventionen

första hand torde därmedi samband med internationell adoptionshjälp. I avses
individuella adoptionen. Bestämmelsenkostnader och utgifter hänförliga till den

får i relationviss fonduppbyggnad, dock ställastorde emellertid inte hindra som
det gäller bedöma dettill i dess helhet. Av betydelseverksamheten när att

för fondupp-belastas med kostnaderrimliga i den individuella adoptionenatt
individuella adoptionen och detockså sambandet mellan denbyggnad torde vara

fonden uppfyller.ändamål som

4.5.5 Statsbidragen till adoptionsorganisationerna

små adoptionsorganisationernaEnligt utredningens direktiv bör frågan hur deom
såvittutredningens mening kan dettakan stödjas belysas i utredningen. Enligt

bidraget till organisationerna.statsbidragen ske omläggningavser genom en av
för oförändradeUtredningen har inte funnit det möjligt inomatt resurserramen

föreslå bidragssumman. Vårt förslag innebärnågon höjning den sammanlagdaav
basadminist-till organisationernasandel statsbidragetstörre avsättsatt aven

organisa-så det kan bidra till tillgodoseration. Beloppet bör attstort attvara
enligt utredningenstionernas basbehov kanslipersonal. belopp börDettaav -

basresursbeloppet fördelasmening uppgå till 150 000 kronor fast belopp. När-
bidragmellan organisationerna fördelas resterande del statsbidraget rörligtav

organisation.efter antalet anlända barn föregående år förnärmast resp.
innebär förenkling nuvarande fördelningUtredningens förslag Ensystem.aven

förslag skullestatsbidraget för budgetåret 199394 enligt utredningens geav
följande resultat.

Organisation RörligtAntal anlända Fast basre belopp Totalt stats-
bidragbarn 1992 sursbelopp efter antal an-

lända barn
1992

kronor kronor kronor
721 140AC 684 150 000 571 140

000 32 565 182 565BFA-A 39 150
72 645 222 645FFIA 87 150 000

945SLBV 67 150 000 55 945 205
835AGS 1 50 000 835 50

130 383 130Totalt 878 650 000 733 l
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jämförelse medEn nuvarande fördelning statsbidraget och den fördelningav av
statsbidraget utredningen föreslår följande resultat.som ger

Nuvarande Föreslagen modell
regler

kronor kronor
AC 898 100 721 100
BFA-A lll 600 182 600
FFIA 700215 222 600
SLBV 105 700 205 900
AGS 51 900 50 800

Totalt 1 383 000 383l 000

Ovan redovisas beräkning hur statsbidraget skulle fördelas mellanen av
organisationerna vid basresursbelopp 150 000 kronor. Det rörliga beloppetett om

därvid beräknat efter antalet anlända barn år 1992. För adoptionsorganisa-är nya
tioner bör infasning ske och organisationerna beviljas basresursbelopp medetten

tredjedel fullt basresursbelopp fr.o.m. det år organisationen förmedlaten av som
det första barnet och barnet anlänt till Sverige. Det andra året erhåller den nya
organisationen två tredjedelar fullt basresursbelopp och det årettredje fulltav
basresursbelopp, allt under förutsättning organisationens verksamhet medatt
internationell adoptionshjälp utvecklas på motiverar bidraget ökar.sättett attsom

Som framgår redovisningen medför utredningens förslag begränsadav ovan en
omfördelning statsbidraget till adoptionsorganisationerna. En omläggningav av
statsbidragets fördelning till organisationerna enligt utredningens förslag ger
emellertid förutsättningar för ökad trygghet och kontinuitet i de mindreen
organisationernas ekonomiska planering. I sista hand torde detta komma
föräldrarna tillgodo valfriheten ökar och betingelserna blir bättre förattgenom

ökad konkurrens.en

4.5.6 Bidrag till enskilda vid adoption

Utredningen ihar det föregående olika möjligheter begränsaövervägt att
kostnaderna för internationella adoptioner. Utredningen har därvid föreslagit dels
enhetliga redovisningsprinciper för adoptionsorganisationernas verksamhet, dels
ändrade rutiner för inbetalning föräldraförskott och adoptionsavgift. Bådaav

förslagdessa inriktade åstadkomma kostnaderna hålls förär att att nere
föräldrarna. dennaMot bakgrund med hänsyn till de begränsningarsamt som

i föreslårdirektiven inte utredningen höjning nuvarande nivåhögstaanges en av
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efter deanpassning bidragetadoptionskostnadsbidraget. Fråganför en avom
ordinarie budgetarbetet.i detkostnadsutveckling kanårens tassenaste upp

införas, innebärbidragsnivå börenhetligdockUtredningen attatt somenanser
förtill kostnadernakronor lämnaseller 24 000möjliga bidragnuvarande högsta

frånför adoptiongenomsnittskostnadenadopteras,varje barn oavsett ensom
förfarandeadministrativtförenklatFörslaget innebärursprungsland.barnets ett

kostnadskonse-marginellaoch haradoptionsorganisationernaför såväl NIA som
administrativadet ändradede besparingarmotverkastordekvenser, somavsom

närvarandeligger förursprungsländerför några fåmedför. Endastförfarandet
i 98 %Riksförsäkringsverket lämnasmaximala. Enligtdenbidragsnivân under

möjliga bidrag.adoptionsfallen högstaav
1988:1463regeländringar i lagenföranleder delsförslagUtredningens om

i förord-konsekvensändringardels vissautländska barn,bidrag vid adoption av
kapitel 9utländska barn sevid adoption1988:1464 bidragningen avom

Författningskommentar.
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Haagkonvention. Dennaratifrcera 1993 årsSverige börUtredningen attanser
till densärskild lag. NIA börsvenskbör inkorporeras med rätt utsesgenom en

föreslår medUtredningenförutsätts i konventionen.centralmyndighet som
tillenskilda adoptioner begränsaskonventioneninnehållet ihänvisning till att

särskilda skäl föreligger.släktadoptioner och fall där annars
inverkar enligtmedlemskap i EUsvensktellerVarken EES-avtalet ett

i Sverige.adoptionsverksamhetenregleringenuppfattningutredningens av

Haagkonventionenl

Inledning5.1

specialkommissioni Haag harinternationell privaträttVid Konferensen för en
internationellavidoch samarbeteskydd barnfram konventionarbetat avomen

kommissionen harHaagkonventionen. Ikalladföljandeadoptioner, i det
adoptionsor-Fleramottagarländer deltagit.från såvälexperter somursprungs-

Konventionenobservatörer.medganisationer har också varit antogs avsom
Haagkonferensen i maj 1993.

Möjligheternabästa.barnetsprincipenKonventionen bygger attom
alternativet medföreskalllandetomhänderta barnet inom det prövasegna

subsidiari-ocksåsammanhangkallas i dettaadoption.internationell Detta
tetsprincipen.

ochmellanskall delasmellan länderför adoptionerAnsvaret ursprungs-
förutsätt-sigförsäkraskyldighetUrsprungslandet harmottagarland. attatt om

Ursprungslandet harbarnet.det gälleruppfylldaför adoptionningarna närär
ochberördasamtyckenerforderligaförvidare att personeransvaret ges av

adoptivföräldrarnapresumtivaför deMottagarlandetmyndigheter. attansvarar
också förMottagarlandetrådgivning.fåttlämpliga och de attär att svarar

landet.ii ochkomma inbarnet tillåts permanentstanna
Vissacentralmyndighet.påland liggaskall i varjeför adoptionerAnsvaret en

får dockcentralmyndighetenutförashuvudregeln skallenligtuppgifter avsom
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i stället delegeras bl.a. till andra myndigheter eller organisationer.
Tanken med samarbete kring internationella adoptioner skallär att ett system

införas mellan de ansluter sig till konventionen. Detta skall förhindrastater som
handel med barn. Konventionen skall också de adoptionergarantera att som
genomförs enligt konventionens bestämmelser också erkänns i alla konven-
tionsländer.

Som kommer framgå det följande det utredningens uppfattningäratt attav
Sverige bör ratificera konventionen. Vid genomgång artiklarnanärmareen av
kan nämligen konstateras det finns överenstämmelse mellanatt storen
konventionens materiella bestämmelser och de svenska reglerna adoption.om

ratificeringEn konventionen för Sveriges del kräver därför inte någraav
omfattande lagändringar. skillnadEn mellan konventionen och de svenska
bestämmelserna dock konventionen enligt utredningens uppfattning inteär att
helt för enskilda adoptioner det dessa reglerade i Sverigesätt ärutrymmeger
i dag. Problemen kring denna fråga skall dock inte överdrivas. Möjligheten att
adoptera enskilt försvinner inte finns kvar i begränsad omfattningänutan om
vilket får stå i god överensstämmelse med konventionenssägas anda.

detNär gäller frågan anslutning till konventionen kan det svenskasägas attom
för internationella adoptioner och samarbetet med ursprungsländernasystemet

redan i allt väsentligt fungerar väl. Den tillförlitlighet i systemetnu som
konventionen eftersträvar torde i uppnådd. En anslutning tillstort vara
konventionen får emellertid allmänt perspektiv. Genom sådanettses ur mer en
anslutning från antal länders sida inte allomfattandeupprättasett stort ett om
så dock mycket betydelsefullt till barnets bästa. bidra tillAtt skapandetsystem

sådant ligger klart i Sveriges intresse. fallFör det många deett systernav av
ursprungsländer, från vilka adoptivbarn kommer till Sverige, skulle ansluta sig
uppstår också svensk synpunkt behov svensk anslutning.snäv Förettur mer av
närvarande den 13 oktober har1994 endast land, Mexico, ratificeratett
konventionen. Däremot har antal länder signerat konventionen, vilketett stort
får uttryck för avsikt hos dessa så småningom ratiñceraocksåattanses ge en
den. Dessa länder Costa Rica, Rumänien, Brasilien, Colombia,är Uruguay,
Israel, Nederländerna, Storbritannien, USA, Kanada, Finland, Burkina Faso,
Ecuador Srioch Lanka.

5.1.2 Införlivandet Haagkonventionen med svensk rättav

Bestämmelserna i internationell överenskommelse kan införlivas med denen
inhemska rättsordningen i land på olika många gällerIsätt.ett stater som en
allmän princip konventioner, land ingått, automatiskt blir delatt ettsom en av
den nationella I dessa fall skall konventionerna alltså direkt tillämpasrätten. av
domstolar och andra myndigheter på nationellt stiftad lag. Isättsamma som



frågor 109Internationella

detsådan automatikintevårt existerarsåsomandra utanrättssystem, eget, en
konventionenförrättsordningennationellainförlivande med denkrävs attett

i landet.skall kunna tillämpas
nationellkonventioner medinförlivametoder förfinns två olikaSverigeI att

och inkorporering.transformationrätt,
internationellabestämmelserna i denförstundersöksVid transformation om

lagstiftningen. Ominhemskamotsvarighet i denhar någonöverenskommelsen
vidarebehöver ingeninom landetmotsvarande bestämmelserfinnsdet redan

där-nationella Omdenkonventionen med rätten.för införlivaåtgärd vidtas att
innehåller reglertill ellermotsvarighetlagstiftningen saknarinhemskadenemot

den svenskaomarbetas de delar rättenkonventionstrider mot somavensom
alltså iinförlivasKonventioneninnehåll.till konventionensbehöver anpassas

språkbruksystematik och detmed denförfattningstextsvensksvensk rätt genom
det gälleroftametod harlagstiftning. näranvänds i svensk Denna använtssom

civilrättsområdena. Detochstraff-,konventionerinförlivaatt process-
bestämmelsernametod innebärvariant dennaförekommer också attsomen av

svensk lag.skick in ioförändratkonvention i såi tasgott ensomen
ibestämmelsernaförfattningi svenskinkorporering föreskrivsVid att en

alltså denanvänds blirmetoddennaskall gälla i Sverige. Närkonvention
för-gällande svenskspråkeller flerakonventionstextenautentiska ett

vid sidanpublicerassvenska brukar docköversättning tillfattningstext. En av
den autentiska texten.

ivanligarehar blivit alltinkorporeringkonventionerinförlivaAtt genom
detvid införlivandetmetod användesåren.under de DennaSverige senaste av

internationell järnvägs-[l985:193]lagenjärnvägsfördragetinternationella om
köp lageninternationellakonventioneninförlivandettrafik vidsamt omav

LuganokonventionenDärefter harinternationella köp.[1987:822] även omom
områdepå privaträttensverkställighet domarochdomstols behörighet avom

LuganokonventionenSveriges tillträde tillanledning[l992:794] medlagen av
[1992:13l7]protokoll lagenhuvuddel och vissaEES-avtalets ettsamt om

svenskisamarbetsområde [EES] inkorporerats rätteuropeiskt ekonomiskt
Även skydd förangåendeeuropeiska konventionendensärskilda lagar.genom

friheternagrundläggandeoch de ärmänskliga rättigheternade numera
bör1219. Nämnassärskild lag SFS 1994:inkorporerad i svensk rätt genom en

medlemskap iSverigespropositionen 199495:19regeringen iockså att om
skallanslutningslagsärskilddet iföreslagitEuropeiska unionen att en

rättsakter,instrumentvissa angivnafördrag och andraföreskrivas de samtatt
unionen harEuropeiskaanslutning tillföre Sverigesbeslutavtal och andra som

Även harhärgälla här i landet.Gemenskapen, skallEuropeiskaantagits manav
skall användas.inkorporeringmodellen medalltså föreslagit att

metodernasfår de bådaföredrametodbedömning vilkenVid är attsomaven
inkorporeringsmeto-medTill fördelarnavarandra.för- nackdelaroch vägas mot
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den hör den tids- och arbetsbesparande jämfört med bestämmelsernaäratt om
skall omarbetas till svensk lagtext. ocksåDet fördel rättstillämpningenär atten
i konventionsstaterna grundas Det framgår då också dentext.samma av
svenska författningstexten reglerna kommit till internationelltatt genom
samarbete, varför kan utgå från det vid tillämpningen reglernaatt tasman av
hänsyn till den praxis i fråga tolkningen utbildats i andra konventions-om som

Till nackdelarna med inkorporering hör konventionstexter inte alltidstater. att
överskådliga och lättillgängliga. Många formuleringarär resultatetutgör av en

kompromiss mellan olika ståndpunkter. Till hjälp vid tolkningen denav nu
aktuella konventionen finns dock detaljerad kommentar explanatory report.en

Vid transformation omskrivning finns å andra sidan risken iattgenom man
den svenska lagtexten kommer avvika från konventionens avtalade innehåll.att

Oavsett vilken metoderna väljs för svensk del finns behovettav som av
parallella regler, regelsystem för konventionsbundna och för ickeett ett
konventionsbundna Detta nödvändigt bl.a. den anledningen ickeärstater. attav
konventionsbundna inte har något krav på sig ha sådan centralmyn-stater att en
dighet i konventionen och spelar roll vid tillämpningenstorsom avses som en

denna. Vad i fortsättningen transformering och inkorporeringsägsav som om
gäller alltså förhållandeendast i till de fördragsslutande Dock måstestaterna.

de parallella regelsystemen i såsträvan utsträckning möjligtatt storen vara som
med varandra.överensstämmer

Vad gäller Haagkonventionens materiella bestämmelser harmonierar dessa
väl med svensk varför konventionen inte föranleder några ingripanderätt, mer
lagändringar. Det emellertid utredningens uppfattning transformeringär att en

konventionstexten till svensk lagtext skulle leda till omfattande och detalj-av en
rik reglering det gäller procedurfrágor inganär ändringar destörremen av
gällande svenska materiella reglerna adoption. blirDet enklare,om mer
praktiskt och framför allt med sannolikhet korrekt inkorporerastörsta attmer
konventionen med svensk Detta bör ske särskild lag. Förrätt. attgenom en
vissa befintliga regler i den svenska inte skall stå i strid med kon-rätten
ventionen föreslås, förutom inkorporering konventionen, någraen ren av
ändringar i andra författningar. Dessa behandlas i anslutning till genomgången

de olika artiklarna.av

5.1.3 Närmare innehålletom

Nedan följer genomgång artiklarna i Haagkonventionen. varje artikelFören av
beskrivs innehållet kort och därefter jämförelse med gällande reglergörs en nu
i svensk Utredningen också i anslutning tillrätt. varje artikel någonanger om
lagstiftningsåtgärd inkorporeringslagen behöver vidtas i anledningutöver ettav
svenskt tillträde till konventionen. Angående konventionens engelska ochtext

utkast till svensk översättning bilagorna 3a och 3b.ett se
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Konventionens ingress

få iI ingressen till Haagkonventionen understryks bl.a. barn bör växaatt upp
åtgärder för detlycklig familjemiljö, varje bör prioritera göraatt stat atten

ursprungsfamilj fall i sinmöjligt för barn kvar i sin eller iatt stanna vart
detta inte möjligt varje bör verka för in-när ärsamt att stat atturspungsstat --

ternationella adoptioner genomförs med beaktande barnets bästa.av

tillämpningsområdeKapitel I Konventionens-

I detta kapitel beskrivs ändamålet med konventionen och dess tillämpningsom-
råde. Vidare beskrivs vad i konventionen med internationellsom avses en
adoption artikel 2 konventionen upphör gälla vissasamt att attanges om
samtycken krävs artikel inte har uppnår års17 c innan barnetgetts artonsom
ålder artikel 3.

Artikel 1

I denna artikel konventionens ändamål.anges
Under ändamål för säkerställaa garantiersägs är upprätta attatt ett att att

internationella adoptioner respektsker med beaktande barnets bästa och medav
för dess grundläggande internationellrättigheter såsom dessa erkänns i rätt.
Tanken barnets lagstiftningenbästa helt med den svenskastämmer överensom
rörande adoptioner. Reglerna i föräldrabalken, lagen internationella rätts-om
förhållanden rörande adoption och socialtjänstlagen bygger alla på principen om
barnets bästa. återfinns konvention barnetsDenna princip i FN:säven om
rättigheter artikel 3 artikel angående adoption och i 1967 års21samt
europeiska konvention adoption barn. Utredningen har övervägt attom av
införa särskild bestämmelse barnets bästa i socialtjänstlagen såvitten om avser
adoptioner funnit svenskdet tillräckligt principen blir del rättattmen aven

inkorporeringen konventionen.genom av
etableraUnder b ändamål med konventionensägs äratt ett annat att

samarbete mellan konventionsstaterna för säkerställa garantierna underatt att
beaktas och därigenom förhindra bortfö-rande, handel meda försäljning ellerav

Ävenbarn. pådetta syfte givetvis väl med Sverigesstämmer överens sätt att se
internationella adoptioner.

Slutligen under syfte konventionenc ytterligare medsägs är attatt ett
säkerställa deadoptioner genomförda enligt konventionen erkännsatt av
fördragsslutande enligtFrågan erkännande utländska adoptionerstaterna. om av

gällande har sig tillregler behandlats i avsnitt 1.2.5. Om Sverige ansluternu
konventionen rättsförhållandenkrävs ändring lagen internationellaen av om
rörande utomlandsadoption innebärande alla adoptionsbeslut meddelasatt som
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i Sverige. Se härom ienligt konventionen automatiskt blir gällande närmare
i i kapitel i betänkandet.anslutning till kapitel V konventionen och 9

Artikel 2

artikel drar riktlinjerna för konventionen tillämplig.Denna när ärupp
paragraf konventionen skall gälla då medartikelns första barnI sägs att ett

hemvist i konventionsstat har överflyttats, överflyttas ellerursprungsstatenen
kommer överflyttas till konventionsstat mottagarstaten antingenatt en annan
efter adoption i makar eller med hemvist i denursprungsstaten av av en person

för i den mottagande ellermottagande eller sådan adoptionstaten statenen
formulering framgår det endast makarAv ärattursprungsstaten. textens som

får adoptera Sammanboende får däremot inte adopteragemensamt. gemensamt
enligt konventionen. bestämmelse med de svenskaDenna överensstämmer
reglerna i föräldrabalken. konventionstexten framgår vidare beslutetAv att om

Ävenadoption fattas såväl i dettakan i ursprungsstaten mottagarstaten.som
inställning.med svenskstämmer rätts

framgår konventionen omfattarAv artikelns andra paragraf endastatt
adoptioner till varaktig föräldra-barnrelation. förutsättningleder Dennasom en
torde också med svensk uppfattning hur relationenöverensstämma rätts om
mellan adoptivbarnet och adoptanten skall för tillstånd till adoption skallattvara

denna fråga i anslutning till kapitel i konventionen.Se Vnärmareges. om

Artikel 3

Denna artikel innehåller regel begränsar giltigheten konventionen.en som av
stadgas konventionen upphör gälla de samtycken talas iHär att att om varom

artikel inte innan barnet fyller år. samtycken17 c har 18 Degetts som avses
centralmyndigheternas beslut tillåta adoptionsförfarandet fortsätter.är att att

Närmare innehållet i artikel nedan.17om

Kapitel Villkor för internationella adoptionerII -

Enligt kapitel ändamålen med konventionenI är upprättaett att ett systemav
för samarbete mellan de fördragsslutande för säkerställa vissastaterna att att
garantier bortförande, försäljning eller handelbeaktas och därigenom förhindra

barn.med Konventionen därför uppbyggd samarbetsinstrumentär ett somsom
fördelar mottagandeförpliktelser mellan och den Dettaursprungsstaten staten.
kapitel beskriver respektive äligganden.stats

Artikel 4

uppfyllda pål artikel 4 behandlas de förutsättningar skall vara ursprungs-som
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sida innan internationell adoption får ske.statens en
främst under de behöriga myndigheterna iFörst och asägs att ursprungs-

fastställt barnet kan adopteras.skall hastaten att
b föreskrivs vidare de behöriga myndigheterna skall beslutat,Under haatt

landet har internationellsedan möjligheterna till adoption inom övervägts, att
adoption till barnets bästa.är

Enligt skall de behöriga myndigheterna säkerställa de in-c att personer,
nödvändiga fått rådgivningstitutioner och myndigheter samtycken harärvars

föroch information vad adoptionen får rättsliga verkningar och de harattom
lämnat samtycken frivilligt och i laglig form. Tillstånden skallsina iges
skriftlig fårform och inte ha lämnats betalning eller kompensationmot annan
och får inte ha återkallats. Moderns samtycke måste ha lämnats efter förloss-

ningen.
Under d de behöriga myndigheterna vidare måste ha säkerställt, medsägs att

hänsyn till barnets ålder och mognad, barnet fått rådgivning ochtagen att
information effekterna adoptionen och sitt adoptionssamtycke.om av av

ÄvenMyndigheterna måste också ha beaktat barnets önskningar och åsikter.
barnets samtycke skall frivilligt laglig formha i och i skrift. Inte hellergetts
barnets samtycke får ha lämnats i utbyte ersättning i någon form.mot

De beskrivna förutsättningarna för adoption alltså vad skallnu avser som
kontrolleras myndigheterna i Artikeln blir därmed tillämpligursprungsstaten.av
för Sveriges del endast i de få fall då barn adopteras från vårt tilllandett ett

konventionsland. regler finns i dag ochDe behandlar denannat som som
situationen barn i Sverige adopteras i land föreskriver endastatt ett ett annat att
det ankommer på NlA adoptionen skall godkännas och såpröva sättatt om
vinna giltighet i Sverige. konstaterats skall, förSom det fall Sverigeäven ovan

konventionen, beskrivet utländskt adoptionsbeslut kommaantar ett attnu
automatiskt i framtidengälla Sverige. NIA behöver alltså inte i det.pröva
Däremot får NIA och socialnänmderna de behöriga myndigheteranses vara som
i samråd i sådan situation till konventionens krav enligt artikel 4 äratten ser
uppfyllda.

Artikel 5

Denna artikel förutsättningarbehandlar de skall uppfyllda frånsom vara
sida för adoption fåskall ägamottagarstatens att en rum.

behöriga fastställtDe myndigheterna i skall dels ha demottagarstaten att
tilltänkta adoptivföräldrarna behöriga och lämpade, dels ha säkerställt deär att
har fått nödvändig rådgivning. fastställts harSlutligen skall det ha barnetatt
erhållit eller kommer erhålla tillstånd in i och stadigvarande bosättaatt att resa
sig i mottagarstaten.
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förstVad gäller sökandenas lämplighet det i Sverige socialnämndenär som
innan den fattar sitt medgivandebeslut skall bedöma sökandena lämpligaärom

adoptivföräldrar. finns alltså socialtjänstlagenDet redan regel i 25 §som en
ledet i artikelamotsvararsom

finns något uttryckligt iDet däremot inte krav, motsvarande det led b, att
socialnämnden skall kontrollera de blivande adoptivföräldrarna har fåttatt
nödvändig rådgivning. Utredningen föreslår därför lagändring i socialtjänst-en
lagen så denna lags krav och konventionens Seöverenstämmer. nämnareatt
härom i avsnitt 7.4.1.

Vad gäller kravet inrese- och uppehållstillstånd fungerar det i dag så att
utomnordiska barn för adoption i Sverige måste ha uppehållstill-tas emotsom
stånd till dess de blivit svenska medborgare. Barn vissa nationaliteter måsteav
dessutom ha inresevisum för UppehållstillståndSverige. beviljas Statensav
invandrarverk.

Enligt huvudregeln uppehållstillstånd beviljas förekrävs inresan till Sverigeatt
då det gäller barn kommer hit för adopteras tillämpasattmen som en

undantagsregel. dessa fall räcker det adoptionsor-I svensk auktoriseradatt en
ganisation utfärdar intyg förmedlatsbarnet har organisationen.ett attom genom
Denna handling visas tillsammans med barnets vid inresan. Vidupp pass
enskilda adoptioner företes i stället, förutom socialnämndens med-barnets pass,
givandebeslut och dokument får hemlandstyrker barnet lämna sittett attsom
för adoption i Sverige. I båda fallen skall ansökan uppehållstillstånd lämnasom
in omedelbart efter barnets ankomst till Sverige. Invandrarverket beviljar
regelmässigt ansökan.

För de adoptivbarn kommer från förländer där det krävs visum inresasom
till Sverige måste föräldrarna söka visum iför barnet och få det instämplat

före från det land det gäller.passet avresan
Enligt utredningens uppfattning praxis sådan fårdenär överensstäm-att anses

med konventionens krav, varför någon lagändring inte påkallad.ärma

Kapitel III Centralmyndigheter och godkända organ-

Kapitlet beskriver med centralmyndigheter, redanett system ett systern som
förekommer i bl.a. Haagkonventionen de civila aspekterna pá internationellaom
bortföranden barn. Systemet bygger på själva i utsträckningatt staterna storav
skall kunna i vad mån centralmyndighets uppgifter skall delegeras tillavgöra en
något När det gäller den aktuella konventionen i artikelannat organ. nu anges

vissa funktioner7 endast utföras ikan centralmyndigheten medansom av
artiklarna 8 och 9 vilka uppgifter kan delegeras till offentligaanges som
myndigheter eller godkända Kapitlet behandlar också vad dessa i så fallorgan.
skall och under vilka förutsättningar. Sveriges tillFör del bör NIAgöra utses
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får auktoriserade adoptionsorga-centralmyndighet. Med godkända avsesorgan
nisationer.

Artikel 6

skall ha tillcentralmyndighetEnligt denna artikel skall varje land utse en som
åläggs sådanauppgift fullgöra de skyldigheter enligt konventionenatt myn-som

uppfattning naturligtdigheter. del faller det sig enligt utredningensFör Sveriges
adoptionsområdet tillkunskaper inomNIA med sin ställning och sina utsesatt

uppgifter ankommerfullgör redan del decentralmyndighet. NIA somen av
och kommer utvecklascentralmyndighet. Som redan närmarenämnts atten som

utförasolika uppgifter i vissa fallnedan kan emellertid centralmyndighetens av
till centralmyndighet. Enandra inkorporeringslagen bör NIAl utsesorgan.

erinran härom bör också in i NIA:s instruktion.tas

Artikel 7

skallkonventionsländernadenna artikel föreskrivs centralmyndigheterna iI att
behöriga myndighetersamarbeta med varandra och främja samarbetet mellan

övriga mål.i uppnå konventionensdet landet för skydda barn ochattegna
informeraVidare alla lämpliga åtgärder förskall centralmyndigheterna vidta att

informationallmändet landets gällande lagregler adoption och geom egna om
informerade huri övrigt. Centralmyndigheterna skall också hålla varandra om

hinder för dess till-konventionen fungerar så långt möjligt undanröja varjesamt
till någotlämpning. uppgifter i artikel kan inte delegerasDe 7 annatsom anges

organ.
iverksamhetDessa allmänna riktlinjer för centralmyndighetemas motsvarar

medförarbetsuppgifter i dag utför. Artikel 7de NIA redansättstort som
således ingen ändring reglerna.de svenskaav

Artikel 8

myndig-Enligt offentligaartikeln skall centralmyndigheterna direkt eller genom
heter otillbörlig ekonomisk ellervidta alla lämpliga åtgärder för förhindraatt

tillvägagångssättvinst i för förhindrasamband med adoption och attannan en
strider målen i konventionen.motsom

iuppgifter artikel utför redan dag.De centralmyndigheten åläggs i denna NIA
eller otillåtnaNIA i första hand det skall motarbeta oetiskaär organ som

förfaranden uppgift ingåri samband med adoptioner i framtiden. dennaIäven
förfarandennaturligtvis uppmärksamma sådanaandra myndighetergöraatt
länsstyrels-inom exempelvis Socialstyrelsen,myndighets ansvarsområde,resp.
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äklagarmyndigheterna eller polisen. kan,kommunerna, NIA somserna,
myndigheter.konventionen föreskriver, på detta verka andrasätt även genom

Artikel 9

offentligaartikel centralmyndigheterna direkt ellerl 9 a e sägs att genom-
myndigheter eller godkända skall vidta vissa åtgärder. Under a nämnsorgan

blivandesamla in, bevara och utbyta information barnets och de adop-att om
mån nödvändigt för fullfölja adoptionen.tivföräldrarnas situation i den det är att

utsträckning adoptionsorganisa-uppgift sköts i Sverige i dag iDenna stor av
Även socialnämnderna och domstolarna får in hel del material itionerna. en

sin handläggning. Eftersom konventionen föreskriversamband med att
information centralmyndighetenuppgiften samla kan skötasatt av genom

eller godkända det utredningens uppfattning nuvarandemyndigheter är attorgan
ordning kan behållas. Vid enskilda adoptioner och då Sverige uppträder som

första hand sköta informationsskyldigheten.ursprungsland bör NIA i
Under b åtgärderna underlätta, följa och verka för snabbnämns en

Ävenbehandling i syfte genomföra adoptionen. denna uppgiftärendet attav
utförs i huvudsak i dag organisationerna dessa lämnar adoptionshjälpnärav

har här viktig funktion fylla. Utredningen denNIAäven att attmen en menar
ordning gäller i dag kan fortsätta i framtiden. Vid enskilda adoptionerävensom
och adoptioner från Sverige det dock naturligast låta utföra dennaNIAär att
uppgift.

Stycket i artikeln handlar främja utvecklingen adoptionsrådgiv-c attom av
ning och möjligheten till hjälp och stöd efter adoptionen. främjaAtt ut-
vecklingen adoptionsrådgivningen egentligen uppgift för flera olikaärav en

sysslar med adoptionsverksamhet. Om skall utse ettorgan som man organ som
har huvudansvaret det dock naturligt tilldela NIA denna uppgift. Vadär ävenatt
gäller frågan uppföljning adoptioner behandlar utredningen denna iom av

Ävenavsnitt 7.4.2. här har NIA ett stort ansvar.
Under d och centralmyndigheterna eller de alternativae sägs att organen

skall förse varandra med allmänna utvärderingsrapporter erfarenheternaom av
internationella adoptioner och besvara, i den mån landets lagar tillåter det,
berättigade förfrågningar från myndigheter särskild adoption.andra om en

ÄvenMotsvarande uppgifter utförs i dag ofta organisationerna ochNIA.av
socialnämnderna har naturligtvis informationockså lämna enligt dennaatt
artikel. Någon lagstiftningsåtgärd erfordras.torde
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Artikel 10

fårgodkännandeartikel 10gäller enligtgodkändaBeträffande att gesorgan
sittinomerforderlig kompetensde besitterkan visaendast till de attorgan som

område.
adoptionsor-auktoriseradeSveriges del debör förMed godkända avsesorgan
motsvarighetha sinfårpå erfoderlig kompetensganisationerna. Kravet anses
detta lagrumadoptionshjälp. Iinternationell§ lageni svensk lag 3genom om

styrelsestadgar,sammanslutning harfår endastauktorisationsägs att somges
sammanslutningenfår endastauktorisationrevisorer. Vidareoch sägs att ges om

det ståradoptionshjälp ochinternationellsyfte lämnahar till huvudsakligt att om
omdömesgilltochsakkunnigt sättlämna hjälpenklart den kommer ettattatt

främsta riktmärke.bästavinstintresse och med barnensutan som

Artikel 11

deställas påskallpå de olika kravartikel går inDenna närmare som
organisationerna.auktoriserade

hålla sig inomoch den skallmed vinstintresseorganisation får inte arbetaEn
anställdastadgas deVidareför vad auktorisationsvillkoren säger.gränserna att
nämndabådakvaliñkationskrav.uppfylla vissa Dei organisationerna måste nu

i § lagenmotsvarighet i svensk 3får ha sinleden i artikeln rätt omanses
tillparagraf hänvisasinnehållet i dennaadoptionshjälp. Angåendeinternationell

artikelkommentaren till 10 ovan.
tillsynskall stå underorganisationernaartikel slutligenI 11 sägs att av

ekonomi.ochsammansättning, verksamhetbehörig gällermyndighet vad
Även 2 § lagenmotsvarighet i svensk Avfinnsi denna del artikeln rätt.enav

medförordningenkombination med §adoptionshjälp i 1internationellom
framgåradoptionsfrågorför internationellainstruktion för Statens nämnd att

adoptionsorganisationerna.auktoriseradetillsynsmyndighet deNIA överär
kapitel 4sina förslag ifår sammanhang hänvisa tillUtredningen i detta om

kostnader för internationella adoptioner m.m.

Artikel 12

konventionsstatmed auktorisation iEnligt artikel får organisationdenna enen
denauktorisationockså fåri konventionsstat endast denarbeta avomannanen

staten.
avseendeauktorisationfattar beslutI dag räcker det med NIA ettatt om

verkaorganisationen börjaDärmed kanadoptionsförmedling från visst land.ett
beslutdärifrån till Sverige. Ettdet och förmedla adoptioneri landet om

förut-underalltså tillräckligt, dockfattat mottagarlandetauktorisation i är
beslutverksamheten. Dettanågotsättning inte har emotursprungsstatenatt
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föregås överväganden hur adoptionsorganisationen i fråga arbetar såvälav om
inom Sverige i andra länder och hur organisationen arbeta i detattsom avser
land ansökan auktorisationom avser.

Enligt konventionen räcker inte sådant beslut mottagarlandet ävenett utanav
måste fattaursprungslandet beslut auktorisation för organisationenett attom

skall kunna lämna adoptionshjälp mellan de båda länderna. Om det inte redan
föreligger auktorisationsbeslut i ursprungslandet torde det därför efterett en

ratificeringsvensk konventionen lämpligt NIA villkorar sitt auk-attav vara
torisationsbeslut i förhållande till auktorisationsbeslutet i ursprungslandet.

Artikel 13

denna artikel framgårAv uppgift centralmyndighet och auktoriseradeatt om
organisationer skall lämnas till Haagkonferensen.

lämna beskedAtt till Haagkonferensen NIA enligt huvudregeln denärattom
centrala myndigheten i Sverige engångsföreteelse bör ankommaär en som
regeringen i samband med ratificerande konventionen.ett av

Att lämna uppgift auktoriseradede organisationerna däremot någotärom som
kan behöva gång efterhand fattar beslutgöras än NIA attmer en som om ge

organisationer auktorisation eller beslutar återkallelse tidigareettnya om av
meddelat auktorisationsbeslut. Det bör ankomma NIA lämna dessaatt
uppgifter.

Kapitel IV Procedurregler vid internationell adoption-

Kapitel syftar tillIV utforma handläggningsregler skyddar de grund-att som
läggande intressena hos alla inblandade, särskilt barnet, också demen
biologiska föräldrarna och de tilltänkta adoptivföräldrarna. Samtidigt har försök
gjorts förenkla existerande regler och maximera chanserna för hemlösaatt att

Ävenbarn bli integrerade i lämpliga hem i de fördragsslutandeatt staterna. om
många artiklarna i detta kapitel formulerade i pluralform, till exempelärav
skrivs adoptivföräldrarna, så reglerna tillämpligaär också på fall där endast

adopterar.en person
Som kommer beröras vid genomgång artikel 22 kan de uppgifteratt av som

centralmyndigheten har enligt detta kapitel i konventionen utförasäven av en
offentlig myndighet eller godkänt i den utsträckning landets lagarett organ som
tillåter.
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Artikel 14

villkonventionsstathemvist imedskallartikelEnligt denna somenpersoner
centralmyndighetenhosansökakonventionsstatfrånbarnadoptera ett annanen

hemvist.de hardäri den stat
Sverigeikan detbetänkandedettatillinledningsavsnittetikonstateratsSom

adoptionsärende. Deibeslutsprocesseninblandade i ettflera ärorgan somvara
medtill dessavända sigdärförfåradoptivföräldrarnablivande resp.organ

harvad det pröva.beroende påansökan attorganet
utföraskankapiteldettauppgifter enligt ävencentralmyndighetensEftersom

uppfylla kon-försvensk lagändringingenkrävs attalternativa avorganav
artikel.i dennakravventionens

Artikel 15

icentralmyndighetenparagraf stadgas mottagar-artikels förstaI denna att om
skrivadenskalladopteralämpadebehöriga ochde sökandefinner att enstaten

ochbehörighetidentitet,derasupplysningarinnefattarrapport omsom
sjukdomshistoria,ochfamiljeförhållandenbakgrund,adoptera,lämplighet att

adoptionenförsigiklädaförmågaadoption,motiv till ansvaretmiljö,sociala att
för.lämpligasökandedevilka barn ärbeskrivningliksom aven

socialnämndenSverigenuvarande krav iinnehåll attParagrafens motsvarar
förhållanden. Detadoptivföräldrarnasblivandedeutredningskall göra omen

socialnämn-låtafortsättningenikonventionenmedförenligt äventorde attvara
undersökning.dennaden utföra

skallmottagarlandeticentralmyndighetenparagrafandraartikelns sägsI att
ursprungslandet.icentralmyndighetentillsända rapporten

adoptiondåorganisationernaauktoriseradedeuppgift redanskötsDenna enav
alltså ingakonventionstextenvållarfalldessasådan. Iförmedlas engenom

uppgiftutföra dennafårkonventionenenligtorganisationernaeftersomproblem
degällerdå detproblemuppstårcentralmyndigheten. Däremotlika väl som

adoptionerna.enskilda
ellercentral ellermyndighet,skallskrivenkonventionenSåsom är annan,en

adoptionshand-skickagodkäntorganisation ellerauktoriserad annat organen
Såadoptioner.enskildavidursprungslandetcentralmyndigheten itilllingarna

dag.i Sverige iintefungerar det
med dekontaktenadoptivsökande självasköter degällande reglerEnligt nu

socialnämndenVarken NIA,adoptioner.enskildavidmyndigheternautländska
handläggning.del i dennaorganisation harauktoriseradeller någon

enskildamedsvenskain i detalltså inteKonventionsregeln systemetpassar
kravkonventionens ärskallförhållandensvenskaFöradoptioner. motsvaraatt

adoptiv-blivandeförmöjligtdetinförsregel görnödvändigtdet att somen
aktuelladevidarebefordranförsvensktsig tillvändaföräldrar avettatt organ
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handlingarna. Att lägga dessa uppgifter på auktoriserad organisation elleren
enskilt och godkänt vi inte harannat idag torde uteslutet.organ som vara- -

De myndigheter kan komma ifråga torde i första hand socialnämndensom vara
eller NIA.

Utredningen införandet sådan allmän möjlighetatt vända siganser attav en
till myndighet olycklig. Att handlingarna skickas från myndighet ien vore en
mottagarlandet till ursprungslandet skulle kunna intryck adoptionenattge av
inte enskild ochär myndigheten i mottagarlandet medverkar iatt adoptionen i

utsträckningstörre vad fallet.än ärsom
Utredningen har inte haft till uppgift fråganöverväga enskildaatt om

adoptioners eller inte I Sverige har också enskildavara ansetts attvara.
adoptioner bör finnas alternativ till adoptioner auktoriseradeettsom genom
organisationer se bland Förmynderskapsutredningens betänkandeannat [SOU
1989:100] 200 Utredningen emellertid de krav på hantering-s. attanser nya

enskilda adoptioner, Haagkonventionen innebär, medför fråganen av som att
de enskilda adoptionerna måsteom tas upp.

Ett på sakensätt oförändradäratt möjlighet adopteraatt enskiltse atten
väger svensk anslutningän till konventionen.tyngre Om konventionen fåren
den anslutning, kan förutsättas, kan Sverige adoptionsland emellertidsom som
knappast avstå från ratificera konventionen.att

De olägenheter myndighetsmedverkan enligt konventionen medför vidsom
enskilda adoptioner bör enligt utredningens uppfattning kunna deaccepteras om
enskilda adoptionerna begränsas till sådana speciella fall, lagstiftarensom
ursprungligen i första hand haft i åtanke tillåtlighetennär enskilda adoptionerav
diskuterats. Sådana speciella fall kan de presumtivanär adoptivföräldrarnavara
i samband med utlandstjänstgöring själva kommer i kontakt med barnett som
de skulle vilja adoptera eller då det sig släktingbarn.rör Det måste alltsåom
i framtiden i princip finnas något samband mellan barnet och de blivande
adoptivföräldrarna enbart adoptionsavsiktenän redan före adoptionenannat för

enskild adoption skall tillåtas.att Det förtjänar framhållas möjlig-en att att
heterna till direktkontakt mellan de blivande adoptivföräldrarna och de
biologiska föräldrarna eller vårdnadshavare enligt konventionen ärannan
begränsade artikel 29. Utredningen återkommer i författningskommentaren till
den lagreglering blir nödvändig med den föreslagna begränsningensom av
möjligheten till enskilda adoptioner.

Utredningen har låtaövervägt socialnämnden sköta kontaktenatt med
ursprungslandet. Det förefaller dock naturligare låta NIA med sinaatt
erfarenheter och kunskaper utländska kontakter utföra denna uppgift iav om
stället för belasta socialnämnden.att

För det fall barn adopteras från Sverige tillett land det lämpligastärett annat
NIA frånatt mottagarlandet.mottar rapporten
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Artikel 16

skallcentralmyndigheten i ursprungslandetvadartikel handlar göraDenna om
adopteras.finner barnet kanden attom

sammanställaskall centralmyndighetenförsta stycketEnligt rapport omen
miljö,adoption, bakgrund, socialatillgänglighet förbarnets identitet, dess

särskildadess familjs, barnetssjukdomshistoria inbegripetfamiljehistoria, samt
till barnetsvederbörlig hänsynCentralmyndigheten skall vidarebehov. ta

säkerställaoch kulturella bakgrund,etniska, religiösatill dess attuppväxt samt
fastställa den tänktaartikel har lämnatssamtycken enligt 4erforderliga samt om

till barnets bästa.placeringen är
från,adopterari första hand de länder Sverigeartikel naturligtvisDenna berör

tilladopteras från Sverigenaturligtvis förekomma barnfall kan när ettettmen
detsituationen ovanlig börDå den beskrivnakonventionsland. ärannat

utföra uppgifterna i dennamyndighet i dessa fallochankomma atten samma
myndighet bör NIA.artikel. Denna vara

ursprungslandet skallcentralmyndigheten iandra paragrafI artikelns sägs att
bevis påbarnet,paragrafen angivnasända den i första attrapporten om

placeringerhållits och anledningen till beslutetsamtycken harnödvändiga om
identitetHärvid får inte föräldrarnascentralmyndigheten i mottagarlandet.till

ursprungslandet.inte får ske iavslöjas dettaom
ursprungslanddå Sverige uppträderfall centralmyndighet behövsl de somen

vanligare fallet,myndigheten det betydligtnaturligtvis här den NIA. Iär även
det ankomma på organisationernamottagarland, börnämligen Sverige är attatt

sådan. frågafall adoptionen förmedlas Ihandlingarna i deta emot omgenom en
skickas till NIA.enskild adoption bör däremot rapporten

Artikel I 7

överlämnasbarn skallartikel beslut i ursprungslandetI 17 sägs att ettettatt om
i dfår fattas endast under vissa aför vård blivande adoptivföräldrarhos -

nämnda förutsättningar.
ursprungslandet skallförsta förutsättningen centralmyndigheten iDen är att

samtycker tilladoptivföräldrarnaha försäkrat sig de presumtivaattom
adoption.

i mottagarlandet harförutsättningen centralmyndighetenDen andra är att
endastadoptivföräldrarna. gällergodkänt beslut överlämnande till Dettaett om

ellerenligt den lagi fall godkännande nödvändigtde där sådant är statensett
godkännande.ursprungslandet kräver sådantcentralmyndigheten i

båda harcentralmyndigheterna i deDen tredje förutsättningen är staternaatt
fortskrida.samtyckt till adoptionsförfarandet kanatt

dedet har konstateratsfjärde och sista förutsättningen i artikelnDen är attatt
barnetlämpade adoptera ochblivande adoptivföräldrarna behöriga ochär attatt
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har eller kommer erhålla tillstånd in i och stadigvarande bosätta sigatt att resa
i den mottagande staten.

Samtliga förutsättningar måste alltså föreligga för ursprungslandet skallatt
besluta fårbarnet anförtros de blivande adoptivföräldrarna. de fallIattom
Sverige uppträder ursprungsland bör det ankomma på kontrolleraNIA attsom

förutsättningarna finns.att
fallI de Sverige mottagarland den första förutsättningen inte aktuell.är är Inte

heller den andra blir intressant för eftersomSveriges del det i svensk interätt
finns krav Sverige i särskilt beslut godkänner utländska beslut, variatt
adoptivbarn anförtros adoptivföräldrarna. Ide fall ursprungslandets centralmyn-
dighet kräver sådant godkännande bör den myndighetNIA harett vara som
denna uppgift.

Den tredje förutsättningen däremot blir viktig Sverige mottagarland.ärom
måste dåDet nämligen, visst barn finns tillgängligt för adoption, fattasett

beslut både iursprungs- och mottagarlandet enligt vilka det tillåts adoptionenatt
får fortsätta. Regler sådant beslut saknas i dag i svensk denIrätt.ettom
längre gällande barnavårdslagen 1960:97 fanns dock regler gjorde detsom
möjligt för barnavårdsnämnden meddela förhandsbesked hemmetsatt ett om
lämplighet och därefter, det tilltänkta barnet valts lämna slutligt tillståndnär ut,
till barnet fick i hemmet. Enligt utredningens uppfattning detatt tas emot vore
naturligt socialnämnden, först har fattat beslut medgivande,ettom som om
följer handläggningen på det nämnden visst barn finns till-sättet näratt ett
gängligt beslutar i frågan tillstånd till adoptionsförfarandet får fortsätta.attom
En sådan regel bör införas socialtjänstlageni och bli tillämplig vidäven
adoptioner utanför konventionen.

Den fjärde förutsättningen blir också den aktuell Sverige uppträdernär som
mottagarland. denna förutsättning,Närmare artikel 5.om se

Artikel 18

Här stadgas centralmyndigheterna i båda skall vidta alla nödvändigaatt staterna
åtgärder för barnet skall få tillstånd lämna inursprungslandet ochatt att resa
i och stadigvarande bosätta sig i mottagarlandet.

Om Sverige uppträder ursprungsland bör utföra uppgiften i artikelnNIAsom
liksom i det fall Sverige mottagarland det enskildoch sigär rör om en
adoption. de vanligaste fallen,I Sverige mottagarland och adoptionenär
förmedlas auktoriserad organisation, bör det ankomma på organisationenav en

underlätta tillståndsgivningen. påSjälvfallet ligger själva tillståndsgivningenatt
de myndigheter, har det direkta för denna, exempelvis Statensansvaretsom
invandrarverk.
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Artikel 19

mottagarlan-tillöverförandet barnetparagraf föreskriverArtikelns första att av
uppfyllts.artikelförutsättningarna i 17endastdet får ske om

skallrespektive landicentralmyndigheternaparagrafartikelns andraI sägs att
ochsäkra förhållandenbarnet sker underöverförandetsäkerställa att omav

adoptivföräldrarna.blivandeeller deadoptivföräldrarnamöjligt i sällskap med
ursprungslandSverigei de falltidigare måste det ärmed vadI linje sagtssom

enligtkontrollenfår utföraadoptioner NIAgäller enskildaeller då det somvara
börförmedlar adoptionenorganisationauktoriseradparagraf. de falldenna I en

går säkertöverförandetförsäkra sigdennadet ankommadäremot attatt om
adoptivför-i dagredanorganisationerna NIAhandbok förtill. sinI uppmuntrar

sina barn.åldrarna själva hämtaatt
till ståndkommeröverförandet inteparagraftredjel artikelns sägs att om

myndighetertill desändas tillbakaoch 16enligt artiklarna 15skall rapporterna
handlingarna kanmottagitorganisation hardetdem. Om ärsänt somensom

fåttharNIAOm det däremottillbaka handlingarna. ärdenna skicka tasom
1990:782arkivlagenallmänna. Ihandlingarnaär attrapportenemot anse som

handlingar endastallmännafår avhända sigstatlig myndighetstadgas att en
överlämnande. Till exempelÖvertagande ellergallring eller visst slag avgenom

detta skerhandlingar endastallmännamyndighet återlämnafår statlig omen
medregeringen. ochbeslut Iföreskrifter ellerstöd lag, vissamed attavav

inget behovsvensk lag tordetillämparegler blirkonventionens att avsom
regler uppstå.ytterligare

Artikel 20

varandraartikel hållaenligt dennabåda länderna skallCentralmyndigheterna i
det,för avslutavidtagna åtgärderadoptionsförfarandet ochinformerade attom

prövoperiod krävs.placeringenliksom utvecklingen om enom av
hållaorganisation bör dennaauktoriseradadoptionen förmedlatsHar av en

kontakter.sköta dessafall bör NIAandraursprungslandet informerat. I
aktuellt förblir intei svensk detprövotid inte förekommerEftersom någon rätt

placering.utvecklingeninformeranågot svenskt att av enomorgan

Artikel 21

skallvilka åtgärderfinns reglerartikelI första paragrafen i denna somom
efter detför denna,mottagarlandet detividtas Centralmyndigheten attomav

blirgenomförts,adoptioneninnanmottagarlandetbarnet överförts till men
tilltänktahos dekvartill barnets bästauppenbart det inte är attatt vara

åtgärder förnödvändigadå vidtaCentralmyndigheten skalladoptivföräldrarna.
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skydda barnet. I paragrafen olika åtgärdernämns särskiltatt kantre som
behöva vidtas.

Under a centralmyndighetensägs skall till barnet flyttas från deatt attse
tilltänkta adoptivföräldrarna och bereds tillfällig vård.

I socialtjänstlagen finns bestämmelser socialnämndens barnom omsorger om
och ungdom. Enligt §12 skall socialnämnden bl.a. i samarbete mednära
hemmen sörja för barn och ungdom riskerar utvecklasatt att ogynnsamtsom
får det skydd och stöd de behöver och, hänsynen till den bästasom om unges
motiverar det, vård och fostran utanför det hemmet. Socialtjänstlagenegna ger
alltså socialnämnden möjlighet till barnet flyttas från det tilltänktaatt atten se
adoptivhemmet. sådan flyttningEn förutsätter emellertid samtycke från hemmet
i fråga.

Regler tvångsvist omhändertagande barn och ungdomar återfinns iom av
lagen l990:52 med särskilda bestämmelser vård Enligt denna lagom av unga.
kan barnet omhändertas bl.a. det grund misshandel, otillbörligtom av
utnyttjande, brister i eller något förhållande i hemmet finnsannatomsorgen en
påtaglig risk för den hälsa eller utveckling skadas. sådanaI fall kanatt unges
länsrätten på ansökan socialnämnden besluta omhändertagande. Social-av om
nämnden kan också under vissa förutsättningar själv fatta interimistisktett
beslut omhändertagande.om

Reglerna omhändertagande hemmets vilja alltså sikte på situationermot tarom
där det föreligger påtaglig risk för barnets hälsa eller utveckling skadas.atten
Det torde högre krav på missförhållanden vad föreskrivs i kon-änettvara som
ventionen, där det räcker med det blir uppenbart fortsatt placeringatt att av
barnet i det aktuella hemmet inte till barnets bästa. Svensk lagär saknar alltså

regel möjlighet till tvångsvist omhändertagande redan det heltnären som ger
allmänt kan barnetssägas bästa låta det kvar hos de blivandemot attvara vara
adoptivföräldrarna.

En lagändring kan så medgivandetgöras socialnämnden enligtatt gettsom
25 § socialtjänstlagen får återkallas förutsättningarna för medgivande inteom
längre föreligger. Därmed blir det uppgift för socialnämnden tillatt atten se
barnet återtas från de blivande adoptivföräldrarna liksom det bör ankomma på
socialnämnden ombesörja tillfällig vård enligt reglerna familjehemsplace-att om
ring i socialtjänstlagen, allt för den händelse sådan situation uppståren som
beskrivs i artikel 21.

Under b centralmyndigheten isägs mottagarlandet dröjsmål i samrådatt utan
med centralmyndigheten i ursprungslandet skall ordna placering med sikteen ny

adoption eller detta inte lämpligt ombesörjaär alternativ långsiktigom en
vård. En adoption får inte genomföras förrän centralmyndigheten i ursprungs-
landet har blivit informerad den blivande adoptivfamiljen.om nya
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adoptionhuruvida vidlämnatsi konventionenhar öppetDet ursprungs-en ny
eller detenligt artikel 17till adoptionensamtyckauttryckligen måstestaten om

artikel 21.information enligtmedtillräckligtär
barnetkonstaterats,enligt kan,blivit återkallat amedgivandeOm ett som

reglerna ienligtfamiljehemsplaceratåtgärd bliförstadärefter som en
måsteåtgärdförsta akutdock barasocialtjänstlagen. kanDetta somsom enses

såsom konventionennaturliga sägerlösning. Det ärföljas permanentmerav en
social-Eftersom detadoptivfamilj till barnet. ärhittaförsökeratt en nyman

till barnetsbäst känneråterkallelse ochfattar beslutetnämnden, somomsom
framförsöka ordnasocialnämndendet ankommasituation, bör att nyen

Socialnämndendet.villig adopteraochhand barnetfamilj lämplig attatt ta om, såväl NIAråd hosmed och sökabeskrivna kontaktdenfår situationi tasomen
adoptionsorganisationerna.som

tilldetursprungsland liggeruppträder närmastSverigedet fall attFör som
kommunicera.mottagarlandet börmed vilkenmyndighetvälja denNIA som

centralmyndigheten iskallsistaparagrafeni utvägI ledet c sägs att som
det.dess bästa kräverfår återvändaså barnetmottagarlandet ordna att om

lämpligfinna någonundantagsfall inte kannågotsocialnänmden iOm ny
bästatill barnetsåterstår med hänsynendaSverige kan detadoptivfamilj i som

Även fråga böri dennaursprungsland.till desssända tillbaka barnetattvara
finnaorganisationerna ochochkontakt med NIAsocialnämnden gemensamtta

lösning.en
ålder ochframför allt barnetshänsyn tillmedparagrafenI andra sägs att

aktuellakan bliolika åtgärdersamband med deskall det höras imognad som
i deninhämtastill åtgärderna börsamtyckeartikeln.vidta enligt Barnetsatt

lämplig.utsträckning ärsom
lagstift-socialainom för densocialnämndenfår ankommaDet att ramen
behöveråtgärderinställning till deönskemål ochbevaka barnetsningen som

artikel 21.vidtas enligt
bliartikel kantillämpning dennavidslutligen detskallDet nämnas att av

avvaktan påför barnet iförmyndare eller godaktuellt förordna attatt manman
hända.får i vad kommerklarhet attsom

Artikel 22

ibehandlatsparagrafer. första harinnehåller fem DenDenna artikel ovan
konventionen. Somkapitlet iaktuellainledningen detanslutning till nuav

centralmyndig-paragraf regelinnehåller dennakonstaterats där säger attsomen
ellermyndigheterutföras offentligakapitlet fårhetens uppgifter enligt fjärde av

landets lagarutsträckningkapitel i dengodkända enligt tre, somav organ
sig vidredan visatSveriges del harregel förtillåter. dennaNyttan av
svenskadetframgåtti kapitlet. Somövriga artiklarna ärgenomgång deav
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angående beslutsfattande och ansvarstagande inom adoptionssektornsystemet
uppdelat mellan flera olika främst NIA, socialnämnderna och adop-organ,
tionsorganisationerna. Tack den aktuella regeln i artikel 22 går det attvare nu
i Sverige behålla den ordning finns.som nu

I artikelns andra paragraf centralmyndighetens uppgifter artiklarnasägs iatt
15 21 under vissa förutsättningar kan utföras andra myndig-änav organ-
heter och godkända enskilda i den utsträckning landetssamtorgan av personer
lagar tillåter det. svenskI detta idag inte tillåtet. Utredningen kanrätt är inte

någon anledning till införa någon sådan utvidgning kretsenattse av av organ
eller talas i artikel 22 paragraf 2.personer varom

Paragraf handlar anmälan och enligt paragrafsom om av organ personer
blir sålunda inte heller aktuell för Sveriges del.

I paragraf 4 stadgas varje konventionsstat kan förklara adoptioneratt att av
barn med hemvist på dess territorium endast får genomföras centralmyndig-om
heternas uppgifter utförs i enlighet med paragraf Sverige bör sådanavge en
förklaring i samband med ratificeringen.

Paragraf ansluter5 till paragraf 2 enligt vad inte blir aktuellsagtssom ovan
för Sveriges del.

Kapitel V Erkännande och verkan adoptionav-

Artiklarna 23, 24 och handlar25 erkännande adoptioner meddelade iom av en
fördragsslutande och fyller de ändamål med konventionenstat ett av som
beskrivs i artikel nämligen säkerställa de adoptioner genomförsatt att som
i enlighet med konventionen erkänns fördragsslutandede Kapitletstaterna.av
innefattar också artikel 26, handlar rättsverkan adoption, samtsom om av en
artikel 27 behandlar visst fall omvandling adoption från tillettsom av av svag
stark.

Artikel 23

förstaI paragrafen den behöriga myndigheten,sägs när i den däratt stat
adoptionen har har intygat vissägt adoption har genomförts iattrum, en
enlighet med föreskrifterna i konventionen, skall adoptionen erkännas andraav
fördragsslutande by operation of law. Detta uttryck inte fullkomligtparter är
klart avsikten enligt kommentaren till konventionen erkännande kanärmen att
ske automatiskt. Det alltså inte nödvändigt medär någon särskild procedur för
erkännande eller verkställighet. Det intyg skall innehålla uppgifternämnssom

ochnär sarntycken givits enligt artikel 17 c. För Sveriges del krävsom av vem
här ändring reglerna beträffande erkännande utländska adoptioneren av av
eftersom den nuvarande prövningen utländska adoptionsbeslut, idagav som
utförs NIA, bortfaller vad konventionsstatema.av avser
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fattar besluti Sverige det tingsrättengenomförsadoption ärNär omsomen
skulledomstolarnasigdärför tänkakundetillstånd till adoption. Man attatt ge

utfärda sådana intygtill handslågde närmast att avses.somvara som
artikel 6 NIAanförts undertill vadmed hänsynEmellertid måste NIA omsom

utfärdalämpadbästden myndighetexpertmyndighet är attsomvarasom
uppträder imöjligtfördel så fåocksåintygen. Det är att organ somen

eventuellacentralmyndigheter ochländersförhållande till andraiprocessen
adoptioner.internationellahanterarmyndigheterandra som

kon-depositarien förtillvarje konventionsstatandra punktenI sägs att
behörighetharvilka myndighetervilken ellerskall anmälaventionen attsom

artikel.i dennaintygutfärda sådana avsessom

Artikel 24

adoption endastartikel erkännaenligt dennakonventionsstat kan vägraEn att en
varvidrättsordningen,allmännastrider denuppenbarligenadoptionen motom

beaktas.barnets bästa skall
skallbästatillägget barnetspublic-förbehåll jämtevanligt ordreDetta är attett

Artikelnskall tolkas.klart hur artikeln ärinte fullständigtbeaktas. Det är
restriktiv tillämpning.avsedd fåemellertid att en

Artikel 25

adoptionererkännainte skallVarje kan förklara den tvungen attattstat vara
medingåtts i enlighetöverenskommelsegenomförts i enlighet med somensom

konventionsstaternastadgasparagraf 2artikel paragraf artikel 39,39, I att
tillämpningeni syfte förbättramed varandrafår ingå överenskommelser att av

överenskommelser fârförbindelser med varandra. Dessakonventionen vid sina
artiklarna 14 16konventionenspecificerade artiklar ivissaendast begränsa -

enlighet medgenomförts iHuvudregeln adoptioner21.och 18 är att som-
artikel 25konventionsstaterna. Iskall erkännassådana överenskommelser av

inte skallförklara denfördock möjlighet tvungenöppnas attattstat varaenen
artikelenligtöverenskommelsergenomförts enligtadoptionererkännaatt som

39, paragraf 2.

Artikel 26

kon-genomförd enligtadoptionrättsföljdemaartikel reglerasI denna av en
adoptioninnefattar erkännandeEnligt paragraf i artikelnventionen. 1 av en

dessochföräldra-barnförhâllandet mellan barneträttsligaerkännande a detav
detcföräldraansvar för barnetadoptivföräldrarnasadoptivföräldrar, b attsamt
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tidigare rättsliga förhållandet mellan barnet och dess och far upphör,mor om
adoptionen har denna verkan i den fördragsslutande där den genomfördes.stat

I andra paragrafen föreskrivs adoption medförnär tidigareatt att etten
rättsligt föräldra-barnförhållande upphävs, skall barnet i den mottagande staten
och i varje fördragsslutande där adoptionen erkänns, åtnjutastat,annan samma
rättigheter dem följer adoptioner med denna verkan i varje sådansom som av
stat.

I tredje paragrafen stadgas första och andra paragraferna i artikeln inteatt
skall inverka menligt på tillämpningen någon bestämmelse ärav som mer

för barnet och i kraft i den fördragsslutandeär erkännergynnsam statsom som
adoptionen.

I svensk rättsordning förkommer endast starka adoptioner adoptioner där det
rättsliga förhållandet mellan barnet och dess biologiska och far upphävs,mor
till skillnad från adoptioner där adoptionen inte helt upphäver sådantettsvaga
rättsligt förhållande. Detta innebär adoptionen genomförs här blir denatt om
stark och erkännande adoptionen i fördragsslutande innebärett statav en annan
erkännande vad beskrivs i första paragrafen under a c. Omav som -
adoptionen däremot genomförs i land har adoptioner så blirett som svaga
effekterna erkännande vad beskrivs under a och b.ett Andraav som
paragrafen blir då inte tillämplig. Det innebär vi i Sverige bliratt tvungna att
erkänna adoptioner skett inom för konventionen. Ensvaga som ramen svag
adoption kan emellertid omvandlas till stark adoption under de förut-en
sättningar beskrivs i artikel 27.som

Artikel 27

När adoption, beviljad iär inte medför tidigareen ursprungsstaten,som att ett
rättsligt föräldra-barnförhållande upphävs, det sig alltsårör om en svag-
adoption kan denna, iden mottagande omvandlas till stark adoptionstaten, en-

a lagstiftningen i den mottagande medger detta, ochom staten
b de samtycken i artiklarna 4 c och d har givits eller förom som avses ges

sådan adoption.en
I andra paragrafen artikeln föreskrivs artikel 23 skall tillämpas på detattav

beslut omvandlar adoptionen.som
formEn omvandling adoption till stark sådan förekommer redanav av svag

i Sverige. Om det utländska adoptionsbeslutet endast innebär att en svag
adoption kommer till stånd eller det utländska beslutet endast innebär formen

vårdnadsöverföring till adoptionsföräldrarna, brukar adoptanterna ansökaav om
tillstånd till adoption vid svensk domstol. Domstolen skall då beakta detom
skulle innebära avsevärd olägenhet för barnet, det svenska adoptionsbeslutetom
inte blir gällande i ursprungslandet 2 § lagen [1971:796] internationellaom
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ingår då detövervägandenrörande adoption. I dessarättsförhållanden
respektive starka adoptioner.inställning tillutländska rättssystemets svaga

förekommande medgivandenahuruvida de i ärendetocksåbetydelseAv är
brukardet gäller medgivandenatill stark adoption. Närinnefattar tillstånd

tillsetill barnets bästaadoptionsorganisationerna med hänsynemellertid att
för stark adoption.dessa utrymmeger

Även förutses i Haagkon-likna detkandet svenska sägassystemet somom
utredningensdet enligtomvandling adoptioner,ventionen det gäller ärnär av

vadinföra regleruppfattning nödvändigt sägsnärmare motsvararatt somsom
i artikel 27.

detredan hartill den kompetens NIA prövarMed hänsyn som organ somsom
omvandlingadoptioner bör också beslutaerkännanden utländska NIA om avav

avsnitt 9.4.enligt Haagkonventionen seadoptioner
Haagkonventionensutomlands inomadoptioner genomfördaGenom att ram

sådanai fortsättningen endasti Sverige blir detblir automatiskt gällande
och sådana ärenden inom kon-omfattas Haagkonventionenärenden inte avsom
fattats i ursprungslandetadoptionsbeslut inteventionens där något somram

domstol kommersvensk pröva.att

Kapitel bestämmelserVI Allmänna-
traditionellt förekommer ivilka delKapitel innehåller artiklar,VI av en

eller flerahandlar med tvåHaagkonventionerna, sådana statert.ex. som om
konventioner artikel 39artikel förhållandet till andra36,rättssystem samt

innehåller också vissaartikel 40. Kapitletmöjligheten till reservationer
internationella adoptioner såsomspeciellt relaterade tillallmänna bestämmelser
förbjuder otillbörlig vinning ioch reglerkontaktförbud i artikel 29 som

adoptionsverksamhet artikel 32.samband med internationell

Artikel 28

föreskriverpå någon lagKonventionen inverkar inte attursprungsstats som
elleri skall i denadoptionen barn med hemvist den ägastaten statenett rumav

överföring till den mottagandebarnets placering i ellerförbjuder statensom
före adoptionen.

inte i svenskNågra sådana regler finns rätt.

Artikel 29

föräldrar elleradoptivföräldrarna och barnetsNågon kontakt mellan de blivande
förekomma förrän kraveni sin vård får intenågon har barnetannan person som

sker inomuppfyllts, inte adoptioneni och artikel harartikel 4 c 5 aa om-
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familj eller inte kontakten förenlig med de villkor uppställtsären om som av
behörig myndighet i ursprungslandet.

Denna regel har kommit till för förhindra förfaranden strideratt motsom
konventionens syften, särskilt köpslående i samband med erforderligaatt
samtycken Det ankommer ursprungslandet till denna artikelatt attges. se
efterlevs. det fallFör Sverige ursprungsland finns i svenskdet lagstiftningär
inget hinder kontakter i artikeln.mot som avses

fallDe enskilda adoptioner utredningen har föreslagit skallav som vara
tillåtna i framtiden situationer där det finns visst samband mellan ochär barnet
de blivande adoptivföräldrarna. Det samband det här kan fråga tordevara om
inte den förbjuds i artikeln.artvara av som

Artikel 3 0

dennaI artikels första paragraf stadgas varje konventionsstats behörigaatt
myndigheter skall säkerställa deras information barnetsatt om ursprung
bevaras, i synnerhet vad information föräldrarnas identitet ochavser om
medicinska bakgrund.

denI svenska lagstiftningen finns allmänna regler arkivvård i bl.a.om
arkivlagen. För socialnämndens del finns särskild iregel 62 § socialtjänst-en
lagen begränsar gallra handlingar kommit in ellerrätten upprättatsattsom som
i samband med utredning adoption. domstolarnas del finnsFör särskildaen om
bestämmelser gallring i protokollskungörelsen 1971:1066 för de allmännaom
domstolarna. Domstolsverket har också fastställt arkivbildningsplan fören
tingsrätterna. Dessa regler innebär domstolsärenden får gallrasatt ut.

andraI paragrafen föreskrivs skall säkerställa barnet eller dessatt staterna att
ombud har tillgång till information enligt första paragrafen, under lämplig
vägledning, i den utsträckning lagstiftningen i varje land medger detta.som

Rätten del information rörande adoption bestäms alltså inhemskatt ta av av
lag. I svensk har alla svenska medborgare enligt tryckfrihetsförordningenrätt

del allmänna handlingar.rätt får dock begränsas medDenna rättatt ta t.ex.av
hänsyn till skyddet för enskildas personliga förhållanden. Sådana bestämmelser
återfinns i sekretesslagen 1980: 100. De stadganden det här frågaärsom om
handlar sekretess inom socialtjänsten hos 7229 hos724, NIA samtom
domstol 9: kap.15. I 7 4 § finns själva bestämmelsen påsekretessom
socialtjänstens område i första stycket. Sekretessen medavgränsas omväntett
skaderekvisit. Uppgifterna får alltså inte lämnas inte står klartdetut, attom
uppgifterna kan röjas den enskilde eller någon honom närstående liderutan att

Sekretessen hos NIA begränsad rakt skaderekvisit.är ettmen. genom
Presumtionen vid sekretessprövning alltså för offentlighet. Samma gällerären
vid sekretessprövning enligt kap.9 15 En förutsättning för sekretess enligten
9 kap. 15 § dessutom har framställt begäran därom. tordeär Detatt part vara
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sig.inställer Enhandläggsadoptionvanligt ärenden parternautan attatt om
ärendetskiljerinnan domstolensekretess måsteframställning göras senastom

tillmed hänsynbestämmelserändringar i dessaUtredningen föreslårifrån sig.
Ändringarna medföraemellertid intetordenedan.innehållet i artikel 31 se att

30.med artikelinskränks i stridföreträdaresdessbarnets eller rätt
uppnåttför enskildaden juli 1994infördes l rättI sekretesslagen somen

in-erhållasekretesshindersocialtjänsteninommyndig ålder utanatt av
få vetskapför de skallbetydelseformation förhållanden är att omsom avom

Bestämmelsen199394: 165. görjfrbiologiska föräldrarvilka deras är prop.
kanAdopterade barnandra barn.barn ochadopteradeingen skillnad mellan
förbetydelseuppgifterdelbestämmelsen ärsåledes stödmed ta som avavav

biologiska föräldrarna.defå vetskapatt om

Artikel 31

tillämpningenpåverkamenligt skallstadgandetHär förskrivs utan att avatt -
enligt kon-eller överlämnatssamlats inpersonuppgifterartikel 30 som-

får16, endastochi artiklarna 15uppgifterventionen, i synnerhet som avses
överlämnats.in ellersyften för vilka de samlatsanvändas i de
tryckfrihetsförordningenstycketenligt kap. 14 § tredjeSverige gäller 2I att

handling talardel allmänvillinte får kräva denmyndighet taatt av ensomen
till, det inteanvändasskalleller vad handlingenhan eller hon är omom vem

handlingen.lämnaföreliggerbedöma hinderkrävs för att utmotatt om
otill-tillskulle ledahandlingenmyndigheten utlämnandeBedömer ettettatt av

sekretess.beslutabörligt användande, skall den alltså om
sekretessla-§och 9 kap. 15kap. 29 §rakt skaderekvisit i 7Systemet med ett

medillaartikel 30, rimmarunderberörtsvilka bestämmelser närmaregen,
gällersekretessHuvudregeln börföreskrifterna i artikel 31. attatt menvara

denröjasuppgifterna kandå det står klarthandlingen kan lämnas attutanattut
vid skadepröv-får dålider Mannågon honom närståendeenskilde eller men.

stridauppgifter skulleifrågavarandehuruvida röjandeningen motavgöra ett av
beträffandeoch 9 kap. 15 §Skaderekvisitet i kap. 29 §regeln i artikel 31. 7

§ seskaderekvisit. 9 kap. 15Ialltså tilladoption bör omväntgöras ettom
gällaadoptionsärenden sekretessartikel bör dessutom iunder 30 utan attovan

lösning tilldennakan diskuterasframställning därom. Detsärskilt görpart om
meddock detUtredningen finneri artikel 31.fullo uppfyller kraven att -

finnsoffentlighet intenuvarande svenska regelsystemethänsyn till det om -
personuppgifterbeträffandevad sekretessmöjlighet längreatt somavser

konventionen.överlämnats enligtsamlats in eller
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Artikel 32

artikelI 32 föreskrivs i första paragrafen ingen får otillbörliggöraatt
ekonomisk eller vinst i samband med internationell adoptionsverksamhet.annan
Vidare i andra paragrafen endast kostnadersägs och utgifter, inbegripetatt
rimliga arvoden till medverkar vid adoptionen, får debiteras ellerpersoner som
betalas. Slutligen ledning, kansli och anställda isägs deatt organ som
medverkar vid adoption inte får ersättning orimligt hög iärta emoten som
förhållande till utförda tjänster.

Med otillbörlig i första stycket enligt kommentaren till konventionenavses
uttrycka alla tillbörliga vinster skall tillåtna. Som exempelatt att vara

tillbörliga vinster inte bara ersättning för direkta och indirektanämns kostnader
också rimliga arvoden till har arbetat med adoptionen,utan personer som

inklusive advokater.
Andra paragrafen enligt kommentar förståär extensivt. Personerattsamma

medverkar vid adoptionen kan således exempelvis advokater,som vara
psykologer och läkare.

kravDe ställs enligt denna artikel i med de kravöverensstämmer stortsom
ställs i Sverige i bestämmelserna i lagen internationell adoptionshjälpsom om

och vid artikel 10. Artikelnsnämnts tillämpning behandlas också isom
betänkandets kapitel

Artikel 33

behörigEn myndighet konstaterar bestämmelse i konventionen inteattsom en
har beaktats eller det föreligger risk den inte kommer beaktas,att stor att atten
skall omedelbart underrätta den centralmyndighet. Dennastatensegna
centralmyndighet ansvarig för lämpliga åtgärderär vidtas.att

Denna artikel avsedd täcka inte bara individuellaär fall ocksåatt mönsterutan
bristande respekt för konventionen. Artikeln avsedd läsas ihop medär attav

artikel 7 b ålägger centralmyndigheterna själva någon delegation tillattsom -
myndighet i dessa fall inte tillåten enligtär konventionen vidta allaannan -

lämpliga åtgärder för hålla varandra informerade hur konventionenatt om
används och, så långt möjligt, undanröja varje hinder dess tillämpning. Detmot
betyder centralmyndigheten skyldig den fårär någonatt näratt veta attagera
bestämmelse i konventionen inte har beaktats eller det föreligger allvarligatt en
risk därför. Självklart kan det uppstå situationer NIA centralmyndighetnär som
i Sverige inte själv kan ingripa missförhållandet. fårDet då ankomma påmot
nämnden vidarebefordra informationen till den behörig vidtaatt är attsom
åtgärder, exempelvis polis och åklagare det gäller misstanke brott.om om
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Artikel 34

skalli landbehöriga myndighetendenartikel föreskrivsdennaI ettatt om
översättningbegärland och myndighetenfråndokument annatettmotta ett en

översättning. Om ingetfå bestyrkthahandlingen, skall den rätt annatatt enav
sådanförbetala kostnadernaadoptivföräldrarnaföreskrivs skall de blivande en

översättning.

Artikel 35

behö-föreskrivs desvenskt initiativ,tillkommit på bl.a.denna artikel,I attsom
adoptionsfrågorna.handläggningsnabbriga myndigheterna skall iaktta aven

de civilakonventionenartikeln3 kap. llDenna artikel motsvarar om
i detartikelbortföranden barn,internationellaaspekterna somav en

värde.har visat sig hasammanhanget stort

Artikel 36-38

två eller flerasituationen harartiklar behandlas rättssystemI dessa att staten
befolknings-beträffande olikaterritoriella enheter ellertillämpliga inom olika

och harsvenskainte direkt detArtiklarna berör rättssystemetgrupper.
Haagkonferensen.inomtraditionellt förekommerutformats sättett som

Artikel 39

internatio-inverkar någotkonventionen inteförsta paragrafenI sägs annatatt
innehålleri ochfördragsslutandenellt instrument de ärstaterna parter somsom

konventionen, såvida intereglerasbestämmelser frågor motsattensom avom
i sådant instrument.förklaring avgivits dehar är ettstater parterav som

överenskom-får ingåfördragsslutandeandra paragrafen föreskrivsI statatt en
förbättrai syfteandra fördragsslutandemelser med eller flera attstater,en

Emellertid fårömsesidiga förbindelser.i sinatillämpningen konventionenav
i artiklarna 14-16från bestämmelsernaöverenskommelser endast avvikadessa

skall sändaöverenskommelsehar ingått sådanoch 18-21. Stater ensom en
konventionen.till depositarienkopia överenskommelsen avav

och denbådeparagrafen blir tillämpligDen första när ursprungsstaten
överenskommelse. Förinternationellaimottagande ärstaten parter samma

adoption ochäktenskap,års nordiska konventionSveriges del 1931är om
alltså denadoptioninternordiskförmynderskap exempel. Vid ägerett en

under förutsättningHaagkonventionenkonventionen tillämpning förenordiska
länderna.ratiñcerats de ifrågavarandeHaagkonventionenatt av

överenskommelseenlighet medAdoptioner, genomförts i nämnssomensom
fördragsslutandeenligt huvudregeln gälla i dei andra paragrafen, skall staterna
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till Haagkonventionen. begränsning följerEn dock artikel 25av som ger en
fördragsslutande förklara den inte skall bunden erkännarättstat att att attvara
adoptioner genomförts i enlighet med aktuella överenskommelser.som nu
Enligt kommentaren till konventionen med andra paragrafen inte sådanaavses
instrument Haagkonventionen internationella bortföranden barn,som om av
1965 års Haagkonvention adoption eller 1984 års interamerikanskaom
konvention adoption underåriga.om av

Artikel 40

Ingen reservation tillåten enligt konventionen. Tillämpningsområdet förär
konventionen kan dock variera något beroende på de möjligheter finns isom
artiklarna och22 25 vissa deklarationer, under respektiveatt avge se ovan
artikel.

Artikel 41

Artikel 41 beskriver konventionen skall börja tillämpas. Konventionen skallnär
tillämpas på varje fall då ansökan enligt artikel 14 har tagits efter detemoten

konventionen har ikraft för den mottagandeträtt och föratt staten ursprungssta-
ten.

Artikel 42

Enligt denna artikel skall generalsekreteraren för Haagkonferensen in-om
ternationell privaträtt med jämna mellanrum sammankalla kommis-särskilden
sion för granska den praktiska tillämpningen konventionen.att av

Denna regel har kommit till efter de goda erfarenheter finns beträffandesom
Haagkonventionen internationella bortföranden barn betraktaattom av av
konventionen inte slutprodukt i sig utgångspunktutan snarastsom en som en
för utveckling de förhållanden regleras i konventionen. Artikeln skallav som
bl.a. bakgrund till det beslut, Haagkonferensens sjuttondetogsses som som av
session, i vilket uttrycktes önskemålet de samlas till den förstaatt experter som
särskilda kommissionen skall utarbeta formulär för samtycken enligt artikel 4

och förc intyg enligt artikel 23 första paragrafen, i avsikt främja riktigatt en
och enhetlig tillämpning dessa bestämmelser.av

Kapitel VII Slutbestämmelser-

Kapitel VII, består artiklarna 43 48, innehåller regler återfinnssom av som-
i praktiskt alla Haagkonventioner. Dessa regler handlar under-taget om
tecknande, ratifikation, godtagande eller godkännande artikel 43, anslutning
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med olikaterritoriella enheterfleratvå ellermedförreglerartikel 44, stater
artikel 47uppsägningartikel 46,ikraftträdande samtartikel 45,rättssystem

artikel 48.depositarienskallunderrättelser göras avsom

rättigheterbarnetskonventionFN:s5.2 om

barnetskonventiongeneralförsamlingFN:s1989novemberI omantog en
i förstakommaskallbästabarnets rummetkravKonventionensrättigheter. att

på barnsvenskadetväl med synsättetbarn, stämmeråtgärderalla rörvid som
ratificeradeländernaförstadeocksåSverigeoch ungdom. ett somavvar

juni 1990.ikonventionen
barnetochrespekterasrättigheterdessochskall barnetkonventionenEnligt

del i detalltmognad ha störreålder och rättstigandemed att taskall somen
isamhälletochfamiljenockså i det stort.rörsjälvt,barnetrör sommen

barnssamhällsområden däralla dearbetetpräglaskallBarnperspektivet
berörs.intressen

särskildaadoptivbarnsde frågorkonventionen rörbehandlarartikel 21I som
styrandeskallbästabarnetsframhållsartikelnIoch intressen.behov att vara

adoption.överväganden rörvid alla som
får skeendastadoptionsäkerställaskallbundenkonventionen attEn statav

föräldrar,berördasamtyckeefterochmyndighetbehörigbeslutefter avav
beslutHärigenomställföreträdare. att ettderas garanterasanhöriga eller om

reglerenligt deoch dessutomuppgiftertillförlitligautifrånfattasadoption som
gäller i landet.

skallkravkonventionenadoptioninternationell attfrågaI sammaangerom
obehörigochadoptioninhemskvid attintressei barnetstillämpas som--

skall kunnaadoption övervägasinternationellförhindras. Enskallvinning som
fåkanskäl inteolikaomvårdnad, barnetformalternativ enavomaven

hemland.vård i sitttillfredsställande
till ståndavtal kommerförverkasigåtarfördragsslutande attattDe staterna
behörigland handläggsbarn iplaceringsäkerställer ett annat avatt avsom

organisation.ellermyndighet
artikel 20. Därkonventionensviss del itilladoption berörs ävenFrågor om

sidabistånd frånochskyddsärskilttillskall ha statensbarn rätt omatt ettanges
längreförantingenhemmet,från detskiltsskäl harolikabarnet enegnaav

hemförhål-då barnetssituationerfrågandåtid. kanDeteller kortare omvara
sinikan kvarstannaintebästasittförbarnetsådana egetlanden är att --

nationellasinsigförbinderKonventionsstaternafamiljemiljö. att egengenom
ikafalaFosterhem,barn.för dessavårdnadalternativsäkerställalagstiftning

institutionlämpligplacering inödvändigt,eller,adoptionislamisk rätt, om
kontinuitet iönskvärdhetenskalllösningvalalternativ. Vid avavanges som
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barnets uppfostran beaktas, liksom barnets etniska, religiösa, kulturella och
språkliga bakgrund.

I september 1992 lämnade den svenska regeringen första denrapporten om
svenska efterlevnaden konventionen. Rapporten har granskats FN:sav av
kommitté för barnets rättigheter. Den har i samband därmed behandlats vid ett

mellanmöte kommittén och för den svenska regeringenrepresentanter i Genéve
i januari 1993.

Kommitténs granskning visar den svenska lagstiftningen ochatt de principer
gäller vid tillämpningen svenska lagar återspeglarsom konventionens be-av

stämmelser väl. Under i Genévemötet framhölls särskilt Sverige i fleraatt av-
seenden kan betraktas föregångsland det gällerett när barnets rättigheter.som
Sverige får också lovord för sin inomsträvan för bistándspolitikenatt- ramen -söka förbättra barns situation världen Denöver. svenska politiken i detta
avseende kommittén mycket väl kan tjänaanser förmönster andraettsom
länder.

När det gäller de adopterades situation i vårt land påtalar FN kommitté att:s
Sverige saknar särskilt för uppföljningett hursystem det faktiskt gär förav
adopterade från utlandet i svenska familjer. Kommittén rekommenderar åt-att
gärder vidtas för närmare övervaka situationen föratt dessa barn. Utredningen
återkommer till denna fråga i avsnitt 7.4.2 Uppföljning.

5.3 EES och EU

5.3.1 EES, EU och adoptionsfrågorna

Såväl EES EU har till syfte skapa hemmamarknadatt medsom fri rörligheten
för tjänster och kapital. Däremot berörvaror, varkenpersoner, EES-avtalet
eller EG:s rättsakter familjerättsliga frågor. Adoptionslagstiftningen förbe-är
hållen varje medlemsstats kompetens. Det bör dock anmärkas det såvälegen att
inom EES-avtalets inom EU pågår samarbete mellan ländernaram påsom
civilrättens område. Frågor adoptioner har dock inteännu varit föremål förom
något sådant samarbete.

Även adoptionsområdet inte direktär reglerat i EES-avtaletom eller i EG-
betyderrätten det inte medlemsstat helt friatt är dengöra vill ien att ettsom

adoptionsärende. Vid tillämpningen nationella adoptionsregler kan det inteav
uteslutas EES-avtalets bestämmelseratt eller EG-rättsregler indirekt blir
aktuella. Frågan har diskuterats vid utredningens kontakter med de övriga
nordiska länderna. I samband härmed har från dansk sida framhållits att
verksamheten med adoptionsförrnedling kan tänkas omfattad EES-vara av
avtalets bestämmelser och EG-rättens regler fri etableringsrätt och friom
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föremål för EG-domsto-rörlighet tjänster. Frågan har dock inte varitännuav
lens bedömning.

etableringsfriheten förviktig princip i EES-avtalet och RomfördragetEn är
såväl till etablering vilar på principenfysiska juridiska Rättenpersoner. omsom

från Särbehand-likabehandling medborgare och företag alla medlemsländer.av
EES-avtaletling grundad på nationalitet förbjuden. Ett viktigt inslag iär annat
EES-avtaletRomfördraget den fria rörligheten tjänster. artikel 37 ioch Iär av

liksom i artikel i Romfördraget definieras begreppet tjänster allmänt60 som
utförs ersättning i den utsträckning de inte fallerprestationer normalt motsom

under bestämmelserna fri rörlighet för kapital och Vidareom varor, personer.
tjänster särskilt verksamhet industriellstadgas med skallatt natur,avses av av

kommersiell inom hantverk och inom fria yrken. Någon uttömmandenatur,
definition finns inte några de områdena gäller finansiellatyngstamen av
tjänster, försäkringsbolag, audiovisuelladvs. banker och ochsamt transporter
tjänster, såsom radio- och TV-sändningar.

finnsFrån reglerna fri etableringsrätt och fri rörlighet tjänsterom av
undantagsbestämmelser såväl i EES-avtalet i Romfördraget. Reglerna ärsom
sålunda jfrinte tillämpliga juridiska drivs vinstintresseutanpersoner som

måletRomfördragets artikel 58 och 66 EG-domstolens avgörande i52, samt
26386 målet ansåg inomHumbel [1988] ECR 5365. I domstolen kurseratts.
det faktumnationella utbildningssystemet inte kunde tjänster. Det attanses som
studenterna betalade avgifter ändrade inte detta faktum eftersom syftet med
utbildningen inte med vinst uppfylla förpliktelseratt utan att statens motvar
sin befolkning inom bl.a. de sociala och kulturella områdena. Verksamhet som

förenad myndighetsutövning också undantagen från reglerna frimedär är om
etableringsrätt fri rörlighet. finns möjlighet föreskrivaoch Härutöver atten
särskild behandling utländska medborgare föreskrifterna grundas påav om
hänsyn till allmän ordning, allmän säkerhet och allmän hälsa.

AC har i skrivelse till utredningen tagit frågan EES-avtaletsen upp om
betydelse för adoptionsverksamheten i Sverige. sin skrivelse förklarar ACI att
föreningen tidigare då och då har fått förfrågningar från sökanden bosatta i

länder varit svenska medborgare bistå dem iandra och AC kunnatsom om
till sådana förfrågningar medadoption. Föreningen har hittills nejsagten

hänvisning internationelltill auktorisationsvillkoren där det bl.a. sägs att
frånadoptionshjälp endast får lämnas till har medgivandeettpersoner som

EES-socialnämnden enligt reglerna i socialtjänstlagen. AC ställer sig frågan om
internationellaavtalet påverkar föreningens verksamhet med förmedling av

adoptioner. medverkaInnebär EES-avtalet, undrar AC, organisationen kanatt
sökande hari adoption avseende i andra EES-länder deen ompersoner

medgivande får organisationen inteenligt sitt hemlands lagar eller göram.m.
detta till auktorisationsvillkoren. ACmed hänvisning de svenska lagreglerna och
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undrar också verksamheten med adoptionshjälp skall uppfattas vilkenom som
tjänst helst i EES-avtalets mening.som

Utredningen överlämnade AC:s skrivelse till NIA i brev till AC harettsom
redogjort för uppfattning EES-avtalets betydelse för adoptions-NIA:s om
frågoma. brevet framgår EES-avtalets bestämmelserAv NIAatt attanser

omfattar adoptionsförmedling detavseende tjänster inte verksamhet med och att
därför inte finns någon anledning ändra auktorisationsvillkoren såatt att en
svensk adoptionsorganisation kan lämna adoptionsförmedling till utländska
medborgare bosatta i EES-land.ett annat

överväganden5.3.2

Som redan Romfördragets friberörts EES-avtalets och bestämmelserär om
etableringsrätt och fri rörlighet tjänster inte tillämpliga på juridiskaav personer

drivs vinstintresse. Såväl i svensk i 1993 års Haagkonventionrättutansom som
stadgas adoptionsorganisationer inte får drivas med vinst. På grundatt av
förbudet vinstintresse det utredningens uppfattning svensk adop-ärmot att en
tionsorganisation inte kan åberopa reglerna etableringsrätt och fri rörlighetom
för tjänster för iverka medlemsland. Inte heller bör utländskatt ett annat en
adoptionsorganisation, grund förbjudensitt hemlands lagar är attsom av
drivas vinst,med svensk auktorisation kunna etablera sig i eller fönnedlautan
adoptioner till Sverige.

Mot bakgrund det anförts torde de flesta vill förmedlaav som organ som
adoptioner falla utanför EES-avtalets och Romfördragets tillämpning. kanDet
dock tänkas det finns utländska fysiska juridiskaoch utländskaatt personer

drivs med vinstintresse etablera villvill sig i Sverige ellerpersoner som som
förmedla adoptioner hit. Frågan blir då detta möjligt.ärom

bestämmelsernaAv etablering och förmedling tjänster i de bådaom om av
aktuella fördragen följer den etablerat sig i eller tillhandahåller tjänstatt som en
till medlemsland bunden de villkor uppställs för det andraärett annat av som
medlemslandets medborgare och företag. Eftersom det enligt svensk lagegna
endast auktoriserade sammanslutningar vinstintresse får syssla medär utan som
adoptionsförmedling bör det inte möjligt för utländskttypvara en annan av

i Sverige. förmedlingDet inte heller klart adoptioneräratt attorgan agera av
överhuvudtaget kan betraktas tjänst i fördragens mening. Till detta kansom en
också läggas det svenska i viss utsträckning betrakta adoptionsför-synsättet att
medling myndighetsutövning överlåtits till de auktoriseradesom en som
organisationerna.

Utredningen vill vidare peka den undantagsregel beskrivitssom ovan,
nämligen möjligheten ha särskilda föreskrifter för utländska ochatt personer
bolag med hänsyn till allmän ordning, allmän säkerhet och allmän hälsa.
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svårtuppfattning det i nulägetutredningens ärdetSammanfattningsvis är att
ellerEES-avtalet ochpåverkasi Sverigeadoptionsverksamheten ettatt att avse

medlemskap i EU.
lagenmellanförhållandetvad gällerutredningenAvslutningsvis vill

EES-avtalet ochochadoptivbarnbidrag till vissasärskilt1984:1096 ettom
trygghet ochSocial1993: 115betänkandet SOUhänvisa tillmedlemskap i EU

EES.
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sammanslutningarOlika6

adoptionssektorninom

deförhållandet mellanförfinns förutsättningardetUtredningen attattanser
föreslårskall fungera bra ochiadoptionsorganisationernaauktoriserade stort

deli dennalagstiftningsâtgärd. Utredningen hänvisardärför i detta avsnitt ingen
adoptionerinternationellakostnader förtill kapitel 4 i betänkandet m.m.om

slutsatssammanslutningar utredningensideella detgäller andraVad är att
särskilt regleratkan till sättadoptionerderas kunskaper tas avvaraom

adoptionsorganisationerna.de auktoriseradeNIA och

auktoriseradedeFörhållandet mellan6.1

adoptionsorganisationerna

adoptionsorga-auktoriserademellan de olikagäller förhållandetVad först
kapitletfråga dels iberört dennautredningen redannisationerna har on1

för in-kostnaderdels i kapitletförhållande till NIA,organisationernas om
ACkapitel harframgår dessavadadoptioner Utöverternationella avsomm.m.

organisationernade mindrebl.a. det brautredningen framförttill är attatt
alltförstorlek fårsinmotverka ACstöd.ibland får För attattextra engenom

sammarbetari allmänhetadoptionsfrågordet gällerframträdande ställning när
verksamhetsområden,inom olikaorganisationernamed de andraAC t.ex.

ordföran-regelbundnarötter-projekt,bistånds- ochutbildning, gemensamma
deträffar etikgruppsmöten.och

anförtutredningeni sin tillharoch SLBV numera BVFFIA, BFA atttur
valmöjlig-erbjuder flernyttig ochorganisationernamellanviss konkurrens är

harorganisationernamindrevisat sig dedock under årenheter. harDet att
organisa-stabilitet inom denochkontinuitetsvårigheter skapavissa att egna

småförsvunnit. Deorganisationerhar fleraföreningarna,tionen. Därför, menar
Vidareför dem.förtroendetnegativ förinstabilitet kanorganisationernas vara

adopterade barnendefalla bort. Förtill utlandetuppföljningsrapporteringenkan
flerbli alltkanFöljdentillden länkeni Sverige försvinner attursprunget.
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blivande adoptivföräldrar vänder sig till förAC få någon slags förgarantiatt
adoptionen, mindrede föreningarna.menar

6.2 Andra ideella sammanslutningars medverkan
i samband internationellamed adoptioner

Vad gäller andra ideella organisationer och sammanslutningar de auktorise-än
rade adoptionsorganisationerna har iNIA sin skrivelse till regeringen anfört att
nämnden i ökad omfattning kontaktas sammanslutningar arbetar medav som
hjälparbete och hjälpsändningar till andra länder, bl.a. Polen och Rumänien.
Dessa sammanslutningar berättar då sina kontakter med olika institutionerom
där det finns övergivna barn. De vill ställa sina erfarenheter ochgärna resurser
till förfogande för förmedla adoptioner. NIA har vidare förklaratatt att
nämnden kontaktas adoptivföräldrar står utanför degrupperav av som
auktoriserade adoptionsorganisationerna. Föräldrarna har kanske adopterat barn
från barnhem och knyts intresse för barnensettsamma samman av ursprung
och välfärd. De upprätthåller ofta och kontakt med demnäraen varm som en
gäng förmedlade deras adoption. Enligt NIA framhåller de de olika skälatt av
inte vill integreras i arbetet inom de befintliga organisationerna.

Föreningen Vietnambarnens Vänner och föreningen La Casa, båda stödorgani-
sationer främst för föräldrar adopterat enskilt, har till utredningen framförtsom

det vikt möjligheten tillär enskild adoption finns kvar iatt ävenstor attav
framtiden. Det måste, föreningarna, finnas för såväl enskildautrymmemenar
adoptioner adoption auktoriserade adoptionsorganisationer.som genom
Föräldraföreningarna framhåller de blivande adoptivföräldrarna vid enskildaatt
adoptioner själva har kontroll ärendet i alla dess skeden och dessutom bliröver
kostnaderna för sådan adoption inte så höga vid adoptioneren som genom
auktoriserade organisationer. Vidare leder enskilda adoptioner till många
adoptionskontakter i utlandet den organiserade adoptionsverksamheten kansom
dra För närvarande finns det dock tendens prioritera de aukto-nytta attav. en
riserade organisationerna, hävdar föräldraföreningarna. Särskilda utbildnings-
och informationsinsatser enskilda adoptioner därför nödvändiga.ärom
Föreningarna det betydelsefullt NIA kunde någotutarbetaattanser vore om
objektivt infonnationsmaterial enskilda adoptioner kunde delas tillutom som
blivande adoptivföräldrar. NIA har i övrigt viktig funktionäven detnären
gäller de särskilda behov kunskap och stöd de makar har ämnarav som som
adoptera enskilt föräldraföreningarna.menar
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Överväganden6.3

förroll i vårtcentralorganisationerna harauktoriseradeDe systemen
förutsättningarutför utifrån sinaorganisationadoptioner. Varjeinternationella

samarbetetuppfattningenhar fåttoch utredningenbetydelsefullt arbete attett
balans-i fungerar bra. Deolika områdeninommellan organisationerna stort

organisa-mellanuppstårfrån tid tillproblemproblem och andra annansom
författningsreglering. Iomfattning lösasbegränsadtionerna kan bara i genom

ocksåharinbördes. NIAmellan organisationernaproblem lösasstället får dessa
till sina förslaghänvisarUtredningensammanhang. ävencentral roll i dettaen

syftar tillbl.a.internationella adoptionerföri kapitel 4 Kostnader m.m. som
organisationerna.mellanbidra till balansatt

valmöjligheterpositiv och skaparadoptionsverksamheteninomMångfalden är
tidenminskat i antal denadoptioneradoptivsökande. Då antaletför de senaste

helt tillfällig karaktärhärtill inte verkaroch då orsakerna ut-seravvara
be-etablera sigfler organisationermöjligheterna förredningen dock att som

gränsade.
kontakt medsammanslutningaroch liknandehjälporganisationerDe tarsom

uppfyller inteadoptionertill med förmedlingolika hjälpaNIA för sättatt av
derasgällande regler. Förenligtauktorisationkraven för få attatt egen
önsk-spillo detskall tilladoptionsmöjligheter intekunskaper olika voreom

fortsättningenikontakter med NIAinformella ävendevärt om genom
bamhem Dennade har olikaden informationvidarebefordrade m.m.om

tilloch föra vidareoch kontrollerasedan bearbetainformation kan NIA
påkallad.fråga inteangående dennaNågon lagstiftningorganisationerna. är

auktoriseradeutanför destårföräldragrupperVad slutligen gäller de som
böroch erfarenheterkunskaperde självklartorganisationerna har tassomegna
kunnakunskaper börochföräldragruppemastill aktuellaDe engagemangvara.

adoptions-ochNIAi sammanhangtill och spridas störretas genomvara
kapitelihänvisa till vadvill dock härorganisationerna. Utredningen sagtssom

Sverigei framtidenenskilt minskaradopteramöjligheten5 att att omom
leda tilldå troligtviskommerHaagkonventionen. Dettaansluter sig till attatt

föräldrar kommerblir mindre. Dessaenskiltantalet föräldrar adopterarsom
centralmyn-kontakt medbestämmelser hakonventionensdock till följd attav

gång.adoptionsärendetsfrågor underdigheten, dvs. i fleraNIA,
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7.1 Râdgivningsverksamhet i landvårt

De flesta adoptivbarn i Sverige mår bra och utvecklas väl. Att det ñmrs ett
behov särskilt stöd och hjälp har bekräftatsdock forskningsrapporterav genom
och adoptivföräldrar, de adopterade själva och personal inom socialtjänst,av
psykiatri, barnomsorg och skola. Samhällets stöd till adoptivfamiljerna har
successivt byggts i olika former sedan de internationella adoptionerna börjadeut
i vårt land. dag finns radI tillgå för adoptivfamiljer i Sverige.atten resurser

7.1.1 Verksamhetens utveckling

Som tidigare redovisats under 1960-talet intresset i Sverige förväxte att
adoptera barn från andra länder. flestaDe barnen kom till vårt land genom
förmedling svenska medborgare arbetat utomlands eller familjerav som genom

adopterat själva och hjälpte och släktingar adoptera.vänner attsom som
Föreningar och andra sammanslutningar bildades där enskilda bistod varandra
med råd hur adoption praktiskt kunde genomföras. Svenska myndigheter,om en
såsom Utrikesdepartementet, Socialstyrelsen och barnavârdsnämnderna,
kontaktades allmänheten med frågor vad gällde för adopteraattav om som

utländskt barn. Behovet service till myndigheter och enskildaett växteav
snabbt. Reglerade arbetsformer inom området efterlystes. offentligEn utredning
med uppgift bl.a. lägga fram förslag förbättrad service från samhälletsatt om
sida tillsattes år 1964. Utredningen framledde till Socialstyrelsen blevatt
centralt serviceorgan frågori adoption utländska barn.om av
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rådgivandeknutentill Socialstyrelsen1970-talet inrättadesbörjanI enav
Nämndensutländska barn NIA.adoptionnämnd för frågor m.m.om av

internationellaverksamheten medför informationuppgift bl.a. att omsvaravar
enskilda.organisationer ochmyndigheter,biträdeadoptioner och lämnaatt

Adoptionscentrumadoptionsorganisationen, Föreningenförsta egentligaDen
arrangeradefolkhögskolamedsamarbetebildades år 1972. IAC, en

familje-frågoradoptivfamiljer, under vilkaförorganisationen kurser om
behandlades. mittenpå adoptivbarn Ibarnpsykologi med betoningrelationer och

varefterstudiecirkelledareutbildning förgenomförde AC sin första70-taletav
blivandesammankomster föromfattade tiostartades,studiecirklar som

späd-kurser imedlemmar erbjödsOrganisationensadoptivföräldrar. även
inrättade dessutomundernärda barn. ACsjuka ochbarnsvård vårdsamt enav

adoptionsfrågor till psykolo-information iuppgift lämnakuratortjänst med att
ingickarbetsuppgifterkuratornssocialsekreterare och lärare. I ävenger,

adoptivföräldrar.blivandeadoptivföräldrar ochtelefonrådgivning tillsärskild
äri kraftinternationell adoptionshjälp träddesamband med lagenI att om

adoptionsorganisationer. Ettantalvid sidan AC,1979 bildades, ett nyaom
under 1980-inrättades,mellan organisationernainformellt samarbetsorgan som

tillhjälp och stödföräldrautbildning och andra behovdiskuteradetalet bl.a. av
utökades bl.a.diskussionerresultat dessaadoptivfamiljerna. Som ett av

adoptionsorganisationerna.studiecirkelverksamheten kraftigt inom
och konferenserflertal kurser1970- och 1980- talenanordnade underNIA ett

föradoptionsärenden, liksomhandläggerför de socialsekreterare som
År handbok försärskildnämndensocialnämndernas ledamöter. 1982 ut engav

internationella adoptionsärenden. Somsocialnämnder handläggningen ettavom
vidare underadoptivföräldrar bedrev NIAför blivandeled i förberedelsearbetet

adoptionsrådgivning iförsöksverksamhet medsärskildåren 1981 och 1982 en
i antal kommuner.ettgrupp

i7.1.2 Verksamheten dag

socialnämnden haadoption skallutländskt barn förfamiljInnan tar emot etten
samband§ socialtjänstlagen SoL. Isitt medgivande till detta enligt 25gett

det nämndeninför sådant beslut åvilarhemutredningmed den görs attettsom
för-förbereds inför sittadoptivföräldrarnaförsäkra sig de blivandeatt nyaom
fårtill barnetenligt medverkaäldraskap. Socialnämnden skall 26 § SoL att

uppväxtförhällandenuppfostran och i övrigtgod värd och genomgynnsamma
dehjälpadoptivföräldrarna råd, stöd ochlämna de blivandeatt annan

särskiltpersonliga besökSocialnämnden bör därför genombehöver. av
hållafortlöpandelämpligtför nämnden och påutsedda sättannatrepresentanter

socialtjänstförordningen.39 §väl förtrogen med förhållandena i hemmensig
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vända sig tilladoptera utländskt barn kanMakar överväger att ettsom
medgivandesocialnämnden innan de bestämt sig för ansökaäven attatt om om

slutgiltiga beslut efter flerabarn för adoption. Ofta derasta emot ett mognar
innebär adoptera barnsamtal med väl insatt i vad detär ettattpersonen som

från land.ett annat
frågorsökande information iInnan hemutredning inleds lämnas ofta deen

då allmän karaktär. deinternationella adoptioner, Förutomrörsom av mer
beträffande möjligheter delta ibesked socialnämnden själv kan att gruppsam-ge

sökandeväntetider överlämnas till detal och studiecirklar adoption, m.m.om
går iTilldiverse skriftligt material, såsom NIA:s broschyräven er som

auktoriserade adoptionsorganisa-adoptionstankar med bifogad förteckning över
adoptionsområdet.tioner lista lämplig litteratur inomöversamt en

vissade inte genomgått sin hemutredning anordnarFör makar ävenännusom
leds socialsekrete-socialförvaltningar i landet särskilda gruppmöten, som av en

medgivandei erbjuds krav ansökanEtt deltagande dessa möten utan omrare.
inte obligatoriska ochbarn för adoption. såledesMötena äratt ettta emot

frågandärmed inte heller förutsättning för utredning gjord elleratt omen en
adoptivföräldrarna skall fåmedgivande Avsikten de presumtivaprövad. är att

sakkunnigsituation och undermöjlighet tillsammans med iatt, personer samma
motiv för adoption, adoptivbarnetsledning, diskutera frågor barnlöshet,om

biologiska ursprung m.m.
Stockholmsmodel-exempel på sådana förberedande den s.k.Ett gruppmöten är

Stockholm år 1975. Modellenlen, började praktiseras inom socialtjänsten isom
har börjatbygger på modell för gruppsamtal och innebärNIA:s att par som

fundera i gruppsamtal frågor kringpå adoptera erbjuds deltaatt att om
socialtjäns-adoption. består fyra till fem och två frånEn grupp av par personer

tillfällen.fungerar gruppledare. Gruppen samlas vid olikatreten, varav en som
samtalenVid första barnlöshet. Därefter kommerdiskuteras fråganmötet om

in förväntningar inför det. Hand-på det adopterade barnet och de vuxnas
gruppsamtalenläggarna inom socialtjänsten de deltagit i ärattuppger par som

varit med vid sådanabättre förberedda adoptivföräldrar de inteän somsom
samtal.

hemut-adoptivföräldrar, redan har sinI Uddevalla erbjuds blivande som
regi, den s.k. Uddevalla-redning klar, föräldrautbildning i barnhälsovårdensen

grupparbe-föreläsningar ochmodellen. i två dagar och bestårKursen varar av
barnavård och sjukdomar hosDe behandlas föräldraskap,ämnen ärten. som

föräldrautbildningen med besökadoptivbarn. Efter barnets ankomst följs upp
Uddevallamodellen har visathos såväl läkare psykolog. utvärderingEnsom av

nöjdare medde familjer fått barn under åren varit betydligtdeatt senastesom
barnhälsovården de fick barn tidigare.än som

förebyggandesocialtjänstens viktigaste uppgifter den allmäntEn ärav
harför flera kommuner i landetverksamheten barn och ungdom. I t.ex.
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frågor. Adoptivfamiljernaskring dessainrättats särskilda samverkansgrupper
viktig angelägenhet.för demspeciella behov och intressen är en

samhället adoptivfamiljernasocialtjänsten tillhandahållerVid sidan om -
familjerna rad ytterligare stödmöjligheter såsomliksom de biologiska en-

erbjuder förberedande föräldrautbildning, psyko-barnhälsovården, ävensom
inom mödra- och barnhälsovårdenlogkonsulenter verksammaär samtsom

till barnomsorgen. Barnpsykiatriker,förskolepsykologer knutnaärsom
för rådgivning verksamma vid barn- ochbarnpsykologer och kuratorer är även

ochkliniker och i Stockholm den psykiska barna-ungdomspsykiatriska BUP
ungdomsvården PBU.

Adoptionsrådgivningen i Stockholm adoptivföräldrar ochVidare erbjuder
gruppsamtal och terapi, huvudsakligen ienskild rådgivning,adopterade

Adoptionsrådgivningen har kapacitet för handledning,postadoptiva frågor. även
adoptionsfrågor för barnomsorgspersonal,och utbildning iinformation

Även adoptionsorganisationemaskola och socialtjänst.barnhälsovården, PBU,
studiecirkelledare. Verksamheten,vid rådgivningsutbildningerbjuds stöd av

vid sidanavgiftsfmansierad, bedrivs frivilliga insatserär omgenomsom
antal psykologer, socialkonsult ochordinarie yrkesverksamhet ett en enav

1980-talet på privat initiativ antalsocionom. Arbetet startade i slutet ettav av
adoptiv-yrkesverksamhet kommit i kontakt medi sin dagligapersoner, som

till familjenfamiljer hjälp, med speciell hänsyni behov stöd och tagen attav
finns i Jönköping,bildats adoption. Liknande verksamheter ävengenom

Göteborg och Karlstad.
betydelsefull insatsauktoriserade mycketDe adoptionsorganisationema gör en

det gäller informera och stödja adoptivföräldrar.när att
får inled-Blivande adoptivföräldrar vänder sig till sådan organisationsom en

adoptionsfråganinformationsmaterial behandlar dels iningsvis skriftligt som
bemärkelse, dels vad gäller i det enskilda ärendet. Informationallmänmer som

de tidskrifter organisationernai adoptionsfrågor lämnas även gergenom som
och sprider bland sina medlemmar.ut

blivande adoptivföräldrarnas behov tala med någon, harDe att egnaav som
erfarenheter internationell adoption, tillgodoses inom organisationerna bl.a.av

föräldrarna tillfälle till samtal, direkt eller telefon, medattgenom ges per
erfarnasärskilda kontaktpersoner. själva adoptivföräldrar, arbetarDessa är som

helt ideellt och tagit sig tystnadsplikt. Kontaktpersonernahar anordnarsom
inforrnationsmöten för nyanmälda sökanden.även

studieförbund, Studiefrämjandet,I samarbete med antal bl.a. driver vidareett
organisationerna studiecirklar för blivandede auktoriserade och nyblivna

adoptivföräldrar hela landet. Under de åren har cirka 150 sådanaöver senaste
cirklar årligen. Studiecirklarna omfattar främst förberedande kurserarrangerats
inför adoptivföräldraskapet. Andra cirklar frågeställningar kringtar upp
förskola, såsom colom-skola och tonår, några behandlar andra denämnen,
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organisa-erbjuderanländer ävenbarnetindiska kulturen. Innanbianska eller
barnavård.iföräldrarna kurserblivandetionerna de

% demCirka 90välbesökta.mycketstudiecirklarnaförberedande ärDe av
förcirklarnadem. Trots är öppnagängen deltar iför förstaadopterar attsom

deemellertid sällanadoptivföräldrar kommernyblivnaalla blivande och per-
verksamheten.medkontaktenskild ipåadopterar vägsoner som

adoptivföräldrar ochblivanderådgivning förochutbildningformEn annan av
regelbundnadeutländskt barn mötenadopterat ärredan harför dem ettsom

Underadoptionsorganisationer.fleraanordnasadoptionsfrågorkring avsom
familjermed andrakontaktkomma itillfälleadoptanternadessa möten attges

organisa-Sommarkursersärskildaunder desåliknande situation,i även som
aktiviteteri skildaföräldrar och barn. Barnenförtionerna engagerasarrangerar

adoptionsfrâgor ochföreläsningar itilllyssnatillfälleföräldrarnamedan attges
angelägenheter.diskutera gemensamma

i dagstudieverksamhet byggeradoptionsorganisationernasUtformningen av
mellanadoptivföräldrarförföräldrautbildning1988 angåendeavtal från årett

FramföralltFöreningen BarnenAC,AdoptionscentrumFörbundet -
ochAdoption FFIAInternationellförFamiljeföreningenBFA,Adoptioner

SLBV.Sri Lanka VännerBarns
praktiskaetiska ochförarbetsgrupporganisationernasavtalet skallEnligt

för organisationernadiskuteraskallforum,frågor det gemensammasomvara
utbildnings-utbyggnadändring ellerbehovföräldrautbildningsfrågor och avav

organisationdenvidare ACskallEnligt avtaletverksamheten. somvara
utbildningeniInnehålletföräldrautbildningen.organiserarutformar och

organisa-genomförandet åvilarpraktiskadetför medancentraltACansvarar
delvisellermed helochsamarbete medilokala avdelningartionens -

verksamhetenförlandsting. Statsbidragochstudieförbundfinansiering av -
dockstudiecirkelverksamhet,för s.k. vanligStudiefrämjandetlämnas genom

adoptivföräldrar.utbildning blivandeinte för av
sinablandmöjlighethartidigare SLBVFFIA och Barnens VännerBFA, att

adoptivföräldrarerfarnacirkelledarkandidaterfram lämpligamedlemmar ta
organisationensblanddemAC-avdelningrespektiveoch föreslå att ta upp

barnavårds-ochadoptionscirklaroch ledareför utbildningcirkelledare avsom
vederbörande blirdockförutsättninginom avdelningen. En ärkurser att

medlem i AC.
ungdomaradoptionsorganisationernasig till ärvänderväxandeEn grupp som

vill haochellersittfrågoradopterade, ställereller ursprungomsomvuxna
Även isocialsekreterareochNIAkontakta sitt barnhem.hjälp med att

adopterade själva,från såväl defrågorallt flerkan konstaterakommunerna -
tillbaka. NIAmöjligheterochföräldrarderas rötter, att resaursprungomsom -

sig till deriktarbroschyrsärskildbakgrund härav, utarbetathar, mot somen
och stöd lämnasRådsittvilladopterade ungdomar, veta ursprung.mer omsom
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adoptionsorganisationernaäven skilda bl.a. särskildsätt,av genom en
jourgruppsverksamhet, där medlemmarna kan få professionell, sekretessbelagd
hjälp utbildad psykolog. Medlemmarna i Adopterade Koreaners Föreningav
AKF driver telefonjour, för deäven adopteradesmöta särskilda behovattegen
bl.a. i dessa frågor.

Den ökade efterfrågan på kunskap från adoptivföräldrar och de adopterade
själva inom för FN:s internationella familjeårmöts, 1994, ettramen genom
särskilt projekt identitet och vuxenroller för adopterade. Projektet,om unga

bl.a. omfattar telefonjour för och med adopterade, genomförssom en ny av
AC, och skall öka förståelsen kring den adopterades bakgrund och behov sittav
biologiska och dessutom stimulera till nätverksbygge mellanursprung
adoptivföräldrar adopterade.resp. unga

7.1.3 frånHemställan de auktoriserade

adoptionsorganisationerna obligatoriskom
föräldrautbildning

I skrivelse till utredningen har AC, BFA, FFIA och SLBVen gemensam
numera framställtBV önskemål hur utbildningen adoptivföräldrar börom av
utformas för framtiden. Av innehållet i skrivelsen kan nämnas:

Alla adoptivbarn har förmedlingssätt till föräldrar välrätt äroavsett som-
förberedda på det annorlunda föräldraskap adoption innebär. Blivandesom en
adoptivföräldrar får i dag del utbildning i samband med hemutredningenen

den långt ifrån tillräcklig.är Utbildningen bör obligatorisk för allamen vara
önskar erhålla medgivande. börDen också helt fristående frånsom vara

adoptionsorganisationerna och helst också från kommunernas utredare. Den
utbildning redan finns i cirkelform knuten till ochAC mycketär braärsom en
grund för medlemsrekrytering till den organisationen. Genom neutralen
utbildning skulle snedrekryteringen upphöra och de mindre organisationerna
gynnas.

Utbildningen skall förebyggande och koncentreras till tiden före barnetsvara-
ankomst. Med denna uppläggning kommer sannolikt behovet stödåtgärderav
från samhällets sida efter barnets ankomst bli mindre. Med god beredskapatt en
kommer adoptivföräldrarna stå bättre rustade inför olika situationer ochatt
svårigheter kan uppstå under barnets uppväxt.som

Finansieringen bör kunna lösas så kostnaderna till viss del täcksatt av-
avgifterna från deltagarna.
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iadoptivföräldrarblivandeförRådgivning7.2

Danmark

adoptivföräldrar iblivandeförutbildningsverksamhetenochRådgivnings-
vårtiförhållandenmotsvarandemeddelariDanmark överensstämmer stora

instanserflertaloch lämnasdifferentierat ettstödSamhällets ärland. genom
auktoriserademyndigheter,offentligaSåväladoptionsområdet.inom som

erbjuder dem.fl.intresseorganisationerfrivilligaochadoptionsorganisationer
skilda slag.rådgivningsverksamheterochinformations-delta isökande avatt

adoptionsprocessenskeden iolikaundermöjligheterBlivande adoptanter attges
familj åvilartill sinanläntbarnetNärföräldraskapet.försigförbereda nya

be-bistandslovenseftersocialaallmännadet systemetrådgivningsarbetet
efterskolsammanhangiochochtill barnstödsärskiltstämmelser ungaom

insatser.särskildabestämmelserfolkskolelovens om
blivandetillrådgivninghandi förstalämnarmyndigheternaoffentligaDe
vanligenförundersökningen,s.k.med densambandadoptivföräldrar i som

tjänasyftehuvudsakliga ärFörundersökningen, attsocialcentren.utförs varsav
kansökandedetillställningstagandeadoptionssamrådetsförunderlag omsom

utbildning,tillmöjligheteremellertid ävenadoptanter,godkännas gersom
tillfällefåradoptivföräldrarnablivande attrådgivning. Deochinformation

får dessutom,ochsakkunnigmedadoptionsplanersinadiskutera person,en
adoption.frågorolika rörradtillställningenskilt eller somtagemensamt, en

biologiskafåoförmågandenadoptera, attviljaförmotivMakarnas att egna
frågeområdendeexempelnågrabakgrunddess ärochadoptivbarnetbarn,

föräldraskap. Iderasföradoptanternaförberedasyfteibehandlas nyaattsom
erbjudamöjlighetocksåsocialcentra attförundersökningen harmedsamband

ochspecialläkareområden,skildainomspecialistermed t.ex.samtalsökandede
psykologer.

för deinformationsmöteninledandesocialcentra ävenFlera arrangerar
dessaUnder mötenförundersökning.genomgått sinintesökande, ännusom

igångensåsomkaraktär,praktisk ettochallmänfrågorbehandlas främst av
ochlagbestämmelseradoptivföräldrartillstödsamhällets samtadoptionsärende,

området.praxis inom
deunderDanmark hari senasteadoptionsorganisationernaauktoriseradeDe

differentie-adoptionsfrågor,iinformationsprogramsärskiltåren inlett somett
adop-blivandedeadoptionsärendetskededetavseendemed somavrats
delar,bestårDeltagande i tresigbefinner programmet,tivföräldrarna avsom

kostnad.erbjuds utan
adoption.dem övervägerförinformationsmötenmedinledsProgrammet som

undereftertankematerial tillhandi förstainnehåll attDessa mötens geavser
Tillfattas.adoptionansökabeslutslutligtinnandvs.övervägningsfasen, att om

ellerhar adopteratredanföräldrar, ettinbjuds äveninformationsmötena som



152 Rådgivning och uppföljning

flera utländska barn, dela med sig erfarenheteratt och upplevelser. Ettav egna
adoptionsärendes förlopp redovisas. Adoptionsorganisationema beskrivs med
avseende på mål, arbetssätt och kostnader för sin verksamhet.

Den andra delen vänder sig till dem redan harprogrammet beslutatav som
sig för adoption. Under med endastgruppmöten fåtal deltagare diskuterasett
frågor möjligheterrör och begränsningar med hänsyn till särskildasom önske-
mål och förhoppningar inför det kommande adoptivbarnet. Levnadsförhållande-

i olika ursprungsländer och situationen för barn på institution ina dessa länder
belyses med tonvikt på den betydelse dessa förhållanden har för barnetsom
under dess uppväxttid.

Programmet avslutas med individuella rådgivningssamtal för dem harsom
godkänts adoptionssamrådet adoptanter. Under dessa samtalav diskuterassom
bl.a. frågor valet detrör land till vilket adoptionsansökan skall sändas.som av

Organisationernas löpande rådgivningsverksamhet hanteras i flera fall av en
särskild socialrâdgivare, kompletterar den expertis organisationenssom som
övriga medarbetare besitter. Rådgivarens erfarenhet och kunskaper särskildager
förutsättningar för adoptionssökande detatt stöd de behöver i känsligage
situationer, särskilt i krisperioder under och inför förmedlingstidpunlcten.

De frivilliga intresseorganisationerna, främst Landsforeningen Adoption og
Samfund, erbjuder sedan flera år tillbaka åtskilliga studiecirklar förberedandeav
och rådgivande karaktär för blivande adoptivföräldrar. Dessa leds av personer

själva erfarnaär adoptivföräldrar. Studiecirklarnasom omfattar främst
förberedande kurser inför adoptivföräldraskapet med såsom adoptions-temata
motiv, adoptionsproceduren och barnets första tid i familjen. Andra cirklar tar

frågeställningar kring barnets uppväxttid, detupp annorlunda barnet,t.ex.
diskriminering, identitet och barnets framtid i Danmark. För familjer redansom
har adopterat erbjuds vissaäven kurser i ämnen särskilt intresse förav
tonårsfamiljer.

Landsforeningen Adoption Samfund har vidare välutbyggd rådgivnings-og en
verksamhet med tillgång till såväl juridisk medicinsk expertis. Enskildasom
medlemmar i föreningen, själva erfarnaär adoptivföräldrar, arbetar ocksåsom
ideellt såsom kontakt- och stödpersoner för blivande adoptanter.

7.3 Obligatorisk adoptionsrådgivning i
Nederländerna

I Nederländerna regleras förhållanden internationellarör adoptioner i lagsom
sedan juli 1989. I denna makar för första gången anmäleratt deanges som att
önskar adoptera utländskt barn, skall delta iett särskilt obligatoriskt råd-ett
givningsprogram för blivande adoptivföräldrar. Ett sådant har, påprogram
uppdrag det nederländska Justitieministeriet, utarbetats Centrum förav av
förberedelse inför internationell adoption Voorlichting Interlandelijke Adoptie,
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inriktad såväl på informationVIA. Verksamheten inom detta ärcentrum om
internationell rådgivning för blivande adoptivföräldrar.adoption, påsom

Syftet förbereda makarna så tidigtmed är attprogrammet att somgenom
föräld-möjligt i adoptionsprocessen informera dem vad det innebär att varaom

deltagittill från land. Makama skall efter de ibarn attett ett annatrar
på så goda grunder möjligt, kunna bestämma sig för deprogrammet, omsom

vill fullfölja adoptionen eller inte kostnadsfritt. Avgiften be-Programmet är
talas fullt deltagarna själva. de makar årligen deltar,Av 700ut av ca som
återkallar % sin få adoptera måste makarna ha deltagit30 ansökan. För attca
fullt iut prograrmnet.

introduktionsmaterialProgrammet består huvudsakligen två delar; dels ettav
för självstudium, fem då blivande adoptivföräldrama till-dels degruppmöten

diskuterar olika aspekter internationell adoption.sammans

7.3.1 Introduktionen

Introduktionsmaterialet fyra månader före inledandesänds ettutsom ca
informationsmöte, omfattande och innehåller informationmycketär om
adoptionsprocessen i inkl. nederländsk lagstiftning inom området.sin helhet,

mål,Samtliga nio adoptionsorganisationer beskrivs med avseende på1993
Ävenarbetssätt och kostnader för verksamhet. möjligheten adopterasin att

enskilt redovisas, dock med betoning på de risker förenade medsom anses vara
sådant förfarande. diskuteras den s.k. adoptions-Vidare deett tre parter -

triangeln föräldrarna, denberörs adoption; de biologiskasom av en-
ochadopterade stödmöjligheter ochadoptivföräldrama. berörs olikaDessutom

behov särskilda hjälpinsatser kan bli aktuella under barnets uppväxt.av som
Introduktionsmaterialet kunskaper adoptions-makarna grundläggandeger om

adoptionsärendeti sig och dessutom uppfattning hur detprocessen egnaen om
kommer gestalta sig.att

7.3.2 Fem gruppmöten

Avsikten följande åtta deltarmed de fem i vilka högstgruppmötena, par
önskemål och för-samtidigt, makarna medvetna känslor,är göraatt om

Även medväntningar inför det kommande barnet. föräldraskapet diskuteras
undertonvikt på möjligheter och begränsningar. Personlig krävsnärvaroegna

samtliga möten.
första adoptitföräldrarnasDet behandlar främst de blivandemötet egen

situation. har erfarit starkt behov bland makar drabbatsVIA ett avsom
ofrivillig situation.barnlöshet tala med andra, befinner sig iatt sammasom
Över % har inte80 dem hittills deltagit i rådgivningsprogrammetav som

ålder.kunnat få biologiska barn eller har haft barn avlidit i tidig Iegna som
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understryks alternativet adoption skall väljas för barnetsprogrammet att egen
inte för förskull, fylla efter barn. Motivenatt tomrummet ett annat att

adoptera, såväl för för enskilde därförden maken, ärparet gemensamt som en
fråga förstacentral under det gruppmötet.

fokus.Under det andra står adoptivbarnet och dess bakgrund imötet
Levnadsförhållanden i olika ursprungsländer skildras med betoning den
betydelse dessa förhållanden har för barnet under dess Viktenuppväxt. avsom

bevara så mycket information möjligt barnets betonas.att som om ursprung
Även de biologiska föräldrarna och deras livssituation berörs.

Adoptivbarnets bakgrund tredjebehandlas under detäven gruppmötet, men
från perspektiv. psykologiska effekterna tidig separationDeett annatnu av en

från föräldrar andra närstående och inte erfarit positivoch ha be-attav en
stående relation med exempel på frågor diskuteras förär attvuxna som nu ge

fullständig bild vad barnet kan ha upplevt under sitt tidiga liv. Syfteten mer av
öka förståelsen för sådana påverka relationernahur erfarenheter kanär att

mellan barnet och medlemmarna i dess familj. Till detta inbjudsmöte ävennya
föräldrar redan har adopterat eller flera utländska barn. på dettaAtt sättettsom
stimulera till kontakt och erfarenheter mellan demutbyte attav som avser
adoptera och dem har adopterat central delär programmet.som en av

fjärde hur det adopterade barnetDet diskussiongruppmötet ägnas en om
kan på sina tidiga upplevelser, sin hemmiljö, sina adoptivföräldrarreagera nya
m.fl. Erfarenheten inservisar de deltar i râdgivningsprogrammetatt som nu
vidden den betydelse barnets i olika bemärkelser har dessav som ursprung
vidare utveckling.

Det femte och avslutande behandlar det adopterade barnetsgruppmötet egna
känslor; vad det innebär bli adopterad och ha s.k. dubbla lojaliteteratt att

såväl biologiska föräldrar Olika stödmöjligheteradoptivföräldrar.gentemot som
och behov särskilda hjälpinsatser kan bli aktuella under barnensav som
uppväxttid redovisas.

VIA vikten de deltar i râdgivningsprogrammetpoängterar attav par som
sig in i barnets situation och själva vad det kan innebärasöker upplevasätter

tvingas lämna välkänd miljö och till främmande familj iatt annaten resa en en
land. förhoppningen skall förberettMed denna kunskap haär att programmet

för skall förståadoptantema deras föräldraskap på sådant desättett attnya
barnet och så adekvat möjligt på dess särskilda behov.reagera som
Den helt övervägande delen adoptionsplaceringarna i Nederländerna fun-av

enligt holländsk uppfattning tillfredsställande. återstående placeringar be-Igerar
hövs professionell eller perioder. delvis täckahjälp under längre kortare För att
detta behov regeringen ekonomiskt stöd till Werkverband Adoptie Nazorgger

stiftelse för uppföljning och rådgivning obligatorisk iWAN, en av - -
Ävenadoptionsfall. adoptionsorganisationerna erbjuder efter-de nederländska
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enligt ned-officielltbarnet adopteratstill dessframvård, dock endast att
erländsk lag.

överväganden7.4

Rådgivning7.4.1

medgivandegäller i dagreglersocialnämnd enligt de övervägerNär omsomen
påbedömningen koncentrerasskallsocialtjänstlagenenligt 25 §skall lämnas

skalllämplighet. En görasföräldrarnasblivandehemmets och de omprognos
övrigtoch ioch fostrangod vårdbarnkunnamakarna allmänt ettantassett ge

skallpå föräldrarnauttryckligt kravNågotuppväxtförhållanden. attgynnsamma
emellertidmedgivande finnsfåföräldrautbildning förha genomgått ettatten

vissmåste haföräldrarnadock kravlämplighet liggerinte. begreppetI attett
det innebärinformerade vadoch dederas behovkunskap barn och äratt omom

barn.adoptera ettatt
myndighet ibehörigskallHaagkonventionenartikel b i mottagar-Enligt 5 en

dekontrolleraocksåadoptionmedgivande tillsittlandet inte bara attutange
nödvändigkanrådgivningerhållit denadoptivföräldrarna harblivande varasom

adoptionen.inför
föreslårkravkonventionensefterreglernade svenskaFör att anpassa

detinnebärsocialtjänstlageni §tillägg 25utredningen attgörsatt ett som
bildamedgivandefall innani varje enskiltsocialnämndenankommer att ges

nödvändigakunskaperha de ärföräldrarna kanuppfattningsig sägas somomen
fårnågra barntidigare harinteförestående adoptionen. Personerinför den som

buds.står tillutbildningsalternativolikainformeras devid behov somom
utbildning,genomgåttredanellertidigare har adopteratFöräldrar ensomsom

uppfyllafall redani de flestatorde däremotadoption,studiecirkelt.ex. omen
kravet förberedelse.

obligatoriskinförafinns skäldetemellertid inteUtredningen attatt enanser
erbjuder7.1.2i avsnittkonstateratsregi. Somi offentligföräldrautbildning

skaffaolika möjligheteradoptivföräldrar flerablivandesamhället redan i dag att
såsomformerspeciellaadoptioner, dels iinformationsig kunskap och om

barnhälsovårdenvanligadendels inomUddevallamodellema,ochStockholms-
utbildningden7.1.2framgår avsnittockså ärsocialtjänsten. Somoch somav

betydelse.centralorganisationerna avges genom
AC,mellanföräldrautbildningangåendesamarbetepågåendeDå det finns ett

kundesamarbetedettavidareutredningenoch BV ut-FFIA, BFA attanser
bildadesförsorgorganisationernasdetvecklas det sätt att ent.ex. genom

adoptiv-för blivandetillgängligutbildninguppgiftfår tillstiftelse göraattsom
enskilt.adopterarför demföräldrar, även som
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7.4.2 Uppföljning

Som framgått under 5.2 har FN:s kommitté för barnets rättigheter påtalat att
Sverige saknar särskilt för uppföljning hur det går för adopteradeett system av
barn i svenska familjer. Enligt 12 § socialtjänstlagen skall emellertid social-
nämnden i varje kommun verka för barn och ungdom underväxeratt tryg-upp

och förhållanden.goda Detta allmänt formulerade för kommunenga ansvar
innefattar givetvis adopterade barn.även

Socialtjänsten viktig då det gällerär stöd och hjälp åtatten resurs ge
adoptivbarn och föräldrar efter barnets ankomst. Då det kan svårt förvara en
mindre kommun tillgodose behovet specialkunskaper vad gäller deatt av
problem kan uppstå i adoptivfamilj under barnets detuppväxt ärsom en
lämpligt kommunerna samarbetar i dessa frågor.att

Som också framgått under finns7.1.2 vid sidan socialtjänsten andraav
hjälpresurser för adoptivbarn och deras föräldrar. N IA och adoptionsorganisa-
tionerna har central roll. NIA har denna roll i sin egenskap central- ochen av
expertmyndighet på området det gäller förmedla infonnationnär att om
adoptioner och därmed åstadkomma insikt och medvetenhetstörre hos berörda
yrkesgrupper de särskilda frågor kan uppkomma vid adoptivbarnsettom som
uppväxt.

bakgrundMot det anförda utredningen inte det finns behovatt attav anser av
inrätta något ytterligare för följa de adopterade barnens situationattorgan upp
och bistå barn och föräldrar under barnets uppväxttid. Utredningen dockanser

förtydligande bör i socialtjänstlagengöras det gäller socialnämndensatt ett när
särskilda för de adopterade. Utredningen återkommer till denna fråga iansvar
kapitel 9 Författningskommentar.
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Kostnadseffekter8 m.m.

böråtgärder,tillförslagradlämnatföregåendei detUtredningen har somen
förslagVissaadoptioner.internationellamedverksamhetenförtill gagnvara

adoptionsområdet,aktörer inommed olikadialogkontinuerligivuxit framhar
Haagkonventioneninverkanföljd dendirektvaritharandra omsomaven

svenskadoptioner harinternationellavidsamarbeteochbarnskydd av
omrâdet.lagstiftning inom

utredningendirektiven, haribegränsningartill dehänsynMed angessom
kostnadsökningar.innebärförändringarföreslå någraefter intesträvat att som
adoptionssystemetsvenskapå detde kravdockmening kanutredningensEnligt

behovetinnebärai SverigetillämpningHaagkonventionens attföljer avsom av
förslagUtredningensökar.myndighetcentrali egenskaphos NIA avresurser

få sådan, änocksåkostnadskontroll kanredovisning ochgällerdet omnär
den be-utredningenövrigtiförslagen görBeträffandeföljd.begränsad,

kostnader.någramedförakommerdessa intedömningen att nyaatt
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Författningskommentar9

övervägandenAllmänna9.1

grund-författningar. Desvenskai mångaåterfinnsadoptionerRegler om
Dåföräldrabalken.kap.finns i 4adoptionerreglernamateriellaläggande om

1971:796i lagenfinnsanknytningutländskmedadoptionergällerdet om
svenskbestämmelser bl.a.adoptionröranderättsförhållandeninternationella om
dennaTilladoptionsbeslut.utländskaviderkännandeförfarandetdomsrätt och

adoption.utländskt beslutprövning1976:834förordningenlag hör omavom
i lagenåterfinnsregler häromochadoptionshjälpinternationellDefinitionen av

ireglerasfunktioneradoptionshjälp. NIA:sinternationell1979:552 om
internationellanämnd förförinstruktion Statensmed1988:1128förordningen

barnutländskaadoptionreglercentralafleraVidareadoptionsfrågor. är avom
Bidrags-1981:750.förordningoch dess1980:620socialtjänstlagenintagna i

1988:1463lagenåterfinns iutländska barnadoptionregler angående omav
1988:1464.förordningtillhörandebarn jämteutländskaadoptionbidrag vid av

adoptioner,angåendesärbestämmelserförfattningar t.ex.finns i andraSlutligen
1950:382.medborgarskapslagenoch i1980:100i sekretesslagen

tillframkommitreglerovannämnda attgenomgångefterharUtredningen av
vidarespråkligt. Det ärinnehålltill sittsåväländrasbörflera dessa somav

internationellmedadoptionerreglernadeluppfattningutredningens att omen av
föreslåsDärförförfattning.iförasbör kunnamed fördelanknytning samman en

adoptionsfrågor.internationellalag, lagenhelt omnyen
sinnärvarande harförreglerhuvudsakligenbestårlagenDen somavnya

internatio-och lagenadoptionshjälpinternationelli lagenmotsvarighet omom
upphävas.därförlagar kanbådaadoption. Dessaröranderättsförhållandennella

social-tillhänvisningarskulltydlighetensockså förinnehållerlagenDen nya
till. Lagenställningskallsocialnämndende frågorangåendetjänstlagen ta om

densåunderrubrikermedförsettsadoptionsfrågor har attinternationella
skall kunnaadoption lättareinternationellärendeikronologiska gången ett om

efter igrupperadebestämmelserna settstortrubrikerUnder dessaföljas. är
internationell lagenochadoptionshjälpi lagendisposition omomsomsamma

hörlagendenadoption. Tillröranderättsförhållandeninternationella ennya
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förordning.
l övrigt föreslår utredningen ändringar i socialtjänstlagen och därtill hörande

förordning, i förordningen med instruktion för NIA, i lagen bidrag vidom
adoption utländska barn och därtill hörande förordning, i sekretesslagenav samt
i medborgarskapslagen. Vidare föreslås lag i vilken Haagkonventionenen ny
upphöjs till lag i Sverige.

Nedan följer genomgång författningsförslagen. För genomgångenen av att
skall följa den kronologiska ordningen i adoptionsärende börjar utredningenett
med kommentera förslagen i socialtjänstlagen.att Den paragraf i social-
tjänstlagen kommenteras inledningsvis har dock aktualitet förstsom när ett
adoptivbarn anlänt till Sverige.

9.2 Förslaget till lag ändring i socialtjänstlagenom

1980:620

12§

I denna paragraf behandlas socialnämndens för barn och ungdomar inomansvar
kommunen. De allmänt formulerade kraven innefattar adoptivbarn.även Som
utredningen tidigare har FN:s kommitté för barnetsnoterat rättigheter
rekommenderat åtgärder vidtas föratt övervakanärmare situationen föratt
utländska barn i adoptivfamiljer. Utredningen emellertid inte det finnsattanser
anledning inrätta särskilt för uppföljningatt ett de adopteradesorgan av
situation då detta redan ligger hos kommunerna. Däremot föreslåsansvar ett
tillägg till 12 § socialtjänstlagen lyfter fram och förtydligar dettasom ansvar.

25§

De två första styckena i paragrafen, oförändrade,är behandlar de fall dåsom
underårig för stadigvarande vård och fostrantas iemot enskilt hemen ett som

inte tillhör någon hans föräldrar eller någon har vårdnadenav annan som om
honom. Dessa stycken alltså inteär enbart tillämpliga vid adoption utländskaav
barn. Enligt första stycket får inte den underârige i hemmettas emot utan att
socialnämnden har sitt medgivande. I andra stycketgett stadgas social-att
nämnden inte får lämna medgivande förhållandena i hemmet ochutan att
förutsättningarna för vård i hemmet utredda.är

I paragrafens övriga stycken finns särskilda regler förtre den situationen att
utländskt barn adopteras. Dessaett stycken iär Det tredje stycketstort sett nya.

inleds dock på tidigare.sätt Där stadgas det frågaärsamma attsom att taom
utländskt barn i syfte adoptera detemot ett skall medgivande inhämtasatt innan
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hemlandet.barnet lämnar
stadgas innan social-andra punkt däremot I denTredje styckets är attny.

skall nämnden inhämta huruvidabeslutar i fråga medgivandenämnden en om
inför den föreståendeadoptivföräldrama har tillräckliga kunskaperde blivande

lagtexten. social-liknande krav har inte tidigare ställts i Iadoptionen. Något
adoptivföräldramas lämplighet får emellertidprövning de blivandenämndens av

föräldrarna har viss kunskap detingå kontrollredan närattnu anses en av
blivit informerade vadoch föräldrarnagäller barn och deras behov att omav

Haagkonventionen stadgas uttryckligenartikel b idet innebär adoptera. I 5att
säkerställa de blivande adop-myndighet i mottagarlandet skallbehörig attatt en

införrådgivning kan nödvändig adoptionen.tivföräldrama har fått den som vara
till konventionen föreslår utredningende svenska reglernaFör attatt anpassa

beskrivna regeln införs.den nu
gälla inte barnet har tagitsregler upphör medgivandetEnligt gällande att om

år från det medgivandet Det har i praktiken visati hemmet inomemot ett gavs.
inte sånågot tilltagen då det sällan drygtsig denna tidsgräns är snävt tar ettatt

adoptivföräldrama får kontakt med barn och detår innan de blivande ett
måste då ansöka medgivande ochkommer till Sverige. Sökandena nytt om

frågan lämplighet det ofta inte harsocialnämnden måste åter pröva trots attom
föranleder bedömning tidigare.inträffat någon omständighet änsom en annan

slippa denna andra omgång föreslår utredningensökandena skallFör attatt
två år. regel härom föreslås imedgivandet i fortsättningen skall gälla i En

tredje tredje punkten.stycket
kan det emellertid inträffa omständigheterUnder tiden medgivandet gäller som

blivande adoptivföräldramas förhållanden.innebär väsentlig förändring deaven
nödvändigt med kompletterande utredningsådan förändring kan detEn göra en

föreslår därföribland upphävande medgivandet. Utredningenoch attett av
förenas med skyldighet för de blivande adoptivför-beslutet medgivande enom

omständigheterna väsentligtåldrarna till socialnämnden anmälaatt om mer
gäller. Förändringar här kanändras under den tid beslutet medgivandeom som

olika förändringar i familjebil-bli aktuella arbetslöshet, sjukdomar ellerär t.ex
föreslås i tredje stycket fjärde punkten.den. En regel med berört innehållnu

innehåller ocksåfemte och sista punkten i tredje stycket den regel.Den en ny
förutsättningarna för sådantföreskrivs medgivandet kan återkallasHär att om

inte längre föreligger. framstår naturligt socialnämnden skall haDet attsom en
möjlighet ändra beslut medgivande i sådan situation. sådanEnatt ett om en

artikel i Haagkonventionen där detregel skulle också harrnoniera med 21
fortsattstadgas det innan adoptionen blir uppenbartägt attatt, enom rum,

förenlig medplacering barnet hos de blivande adoptivföräldrama inte ärav
frånåtgärder skall vidtas barnet debarnets bästa, nödvändiga att tast.ex.

blivande adoptivföräldrama.
gäller fråganfjärde föreslår utredningen regelI stycket som omen ny
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förmedlingen godtagbar. Enligt den nuvarande lydelsenär 25 § det social-ärav
nämnden frågan förmedlingssättets tillförlitlighet efter eventuelltprövarsom om
hörande NIA. Som utredningen konstaterat i avsnitt 2.2 talar NIA:s storaav
sakkunskap området för skallNIA det har beslutanderättatt vara organ som

frågani förmedlingssättets tillförlitlighet. Utredningen därför attom anser
beslutet medgivande skall delas i två led. Först socialnämndenprövarom upp
frågan de blivande adoptivföräldrarnas lämplighet och därefter NIA,prövarom
då så erfordras, frågan förmedlingssättets tillförlitlighet. Det emellertidärom
inte bara förmedlingssättets tillförlitlighet börNIA i framtidenpröva utansom

frågan den tilltänkta enskilda adoptionenäven står i överensstämmelse medom
rekvisiten i 6 § lagen internationella adoptionsfrågor. Uttrycket förmed-om
lingssättet bör bytas förmedlingen i lagtexten. Vidare har uttrycketut mot
tillförlitlig bytts godtagbar i enlighet med den terminologiut mot som
används i lagen4 § internationella adoptionsfrågor. Utredningen föreslårom
därför det i fjärde stycket föreskrivs det gäller adoptioner, intenäratt att som
skall förmedlas auktoriserad adoptionsorganisation, gäller socialnämndensav en
beslut medgivande endast under förutsättning bedömerNIA förmedlingenattom

godtagbar. erinranEn detta bör socialnämnden i dess beslut.görassom om av
föreslagnaDen lydelsen det femte och sista stycket i 25 § har tillkommitav

bakgrund artikel i Haagkonventionen.17 denna artikel föreskrivsImot attav c
beslut i ursprungslandet barn skall överlämnas för vård hosett att ettom

blivande adoptivföräldrar får fattas endast centralmyndigheterna i de bådaom
har samtyckt till adoptionsförfarandet kan fortskrida. Konventionenstaterna att

kräver alltså inte bara beslutar medgivande till adoption,att ett utanorgan om
skall också adoptionsförfarandet får fortsätta.pröva Förett attorgan om

uppfylla konventionens krav måste därför i Sverige införas beslutsomgången ny
blir aktuell visst barn anförtros de blivande adoptivföräldrarnanär ettsom av

ursprungslandets myndigheter. Enligt Haagkonventionen kan denna prövning
andra myndighetergöras centralmyndigheten eller auktoriseradeänav av

organisationer. Eftersom prövningen frågan adoptionsförfarandet skallav om
fortsätta besläktad med frågan huruvida medgivandeär nära tillom

adoptionen skall lämnas enligt 25 § första framstårstycket, det enligt ut-
redningens uppfattning lämpligt låta socialnämnden detattsom vara organ som

adoptionsförfarandetprövar får fortsätta.även om

30§

Ett beslut medgivande meddelas socialnämnden i de blivande adoptivför-om av
äldrarnas hemkommun. Samma Socialnämnd bör självfallet adoptions-pröva om
förfarandet skall fortsätta.
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31§

Ändringen internationellalagtill förslaget tillföljdändringär omen nyen
adoptionsfrågor.

73§

tilltillståndmedgivande ochåterkallandebeslutSocialnämndens attomavom
kunnamedgivandebeslutet,fortsätta skall, liksomadoptionsförfarandet får

till länsrätten.överklagas

75§

Ändringen internationellalagförslaget tillföljdändring tillär en ny omen
adoptionsfrågor.

ändring iförordningtill9.3 Förslaget om

:750änstförordningen 1981socialtj

37a§

adoptions-skall fattaskrav beslutPå grund Haagkonventionens attatt omav
adoption,tillgängligt fördå visst barn finnsförfarandet skall få fortsätta ett

§socialtjänstlagen. I 37sådant beslut i 25 §införs bestämmelse ett aen om
ansökanadoptivföräldrarna i sinde blivandesocialtjänstförordningen sägs att

personuppgifter barnet.sådant beslut skall lämna omom

Sverigesanledningtill lag med9.4 Förslaget av

Haagkonventionen skyddtillträde till om av

internationellavidoch samarbetebarn

adoptioner

1§

upphöjsHaagkonvention inkorporeras, dvs.Utredningen föreslår 1993 årsatt
till ilag Sverige.

förhållande tilloch iUppgift vilka länder ratificerat konventionenom som
isedvanligtvilka således skall tillämpas får påländer lagen sätt ettanges

tillkännagivande regeringen.av
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2§

denna bestämmelse centrahnyndighet ochI NIA nämnden fullgöräratt attanges
de uppgifter ankommer sådan myndighet inte stadgat.ärannatsom en om

paragrafen särskilt vissa uppgifter ankommer påI NIA.anges som

till9.5 Förslaget lag internationellaom

adoptionsfrågor

1§

inledande bestämmelseI lagen tillämplig frågor in-äratten anges om
ternationella adoptioner. Vad med detta uttryck torde normalt intesom avses

något problem. Den vanligaste situationen naturligtvis två svenskaär attvara
makar bosatta i Sverige adopterar ñmsutländskt bam. dock flera andraDetett
situationer också de får internationella adoptioner. Någonsägas utgörasom
uttömmande uppräkning här låter sig emellertid inte göra.

gällerLagen inte något följer inkorporeringslagen.annatom av
För de nordiska länderna finns särskilda regler.

2och3 §§

lagtextenFör inte skall bli missvisande på det den intrycksättetatt att ger av
reglera alla frågor rörande internationella adoptioner, inte undantagnaäratt som

enligt bör i lagens början1 hänvisas i fall till de första leden be-ivart
slutsprocessen i ärende adoption, nämligen till reglerna i socialtjänst-ett om
lagen de beslut socialnämnden skall fatta.om

4§

införsHär den regel rörande enskilda adoptioner omtalas i 25 § social-nya som
tjänstlagen och utredningen kommenterat i anslutning till den paragrafen.som
Som därvid skall NIA:s prövning inte enbart omfatta själva förmed-sagts
lingssättets tillförlitlighet adoptionen kan tillåtas utifrån vadävenutan om som

i 6 andra§ meningen lagen internationellasägs adoptionsfrågor. För attom ge
för sådan allmän bedömning tillåtligheten adoptionenutrymme en mer av av

i paragrafen NIA skall förmedlingensägs kan godtagbar.prövaatt om anses
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5§

adoptions-internationelllagenstycketandra1 §paragrafDenna motsvarar om
adoptionshjälp harbegreppetigjorts ärförändringhjälp. attEn textensom

erfaritutredningenhärtillAnledningenadoptionsförmedling. är attbytts motut
uppfattasgångermångaoch bl.a.förvirringadoptionshjälp skapatbegreppetatt

Utredningenadoptioner.medsambandhjälp iekonomiskför ansertermsom en
vadtydligarebör bytasbegreppdärför detta annat somettut mot angersomatt

avses.
byttskontakt harförmedlauttrycket utgjortsförändring ärEn attsomannan

vidgaönskarutredningenhärtillAnledningenkontakt. ärskapa attmot
härunderså ävenadoptionsförmedling på sättinternationell attbetydelsen av

anlitasjälvaadoptivföräldrardå blivande attsituationer utanfaller de en-
förtydligandeEnvill adoptera.barn demedkontaktorganisation skapar ett-

paragrafparagrafen. Iockså attnästasyfte avslutari dettamening anges
endastfår lämnashuvudregelnenligtadoptionsförmedlinginternationell av en

adoptionenstaka fallfördockorganisation. Undantagauktoriserad görs somav
tillåta sådanförföreliggersärskilda skäldärsläktingbarn eller attannarsavser

förmedling.

6§

lagenstycketförsta§tidigare 1delvisparagrafDenna ommotsvaras av
omformuleringföreslårUtredningenadoptionshjälp.internationell para-aven

blivandeförmedlade deadoptionfallenstakaendast vissagrafen så avatt av
lagändringentillMotiventillåtna.fortsättningen blirisjälvaadoptivföräldrarna

i5.1.3avsnittåterfinns idennabakomövervägandenaoch de närmare
i vidareadoptionerenskildatillåtaanledningartikel Någonanslutning till 15. att

finns knappast.områdetregleradekonventionenutanför detomfattning av

7§

adoptionshjälp.internationell2 § lageni sakparagrafDenna motsvaras omav

8§

internationellinnehållet i 3 § lagenparagrafInnehållet i denna motsvaras omav
be-redaktionellaförutomföreslås,ändringendaadoptionshjälp. Den som
Seadoption.förmedlaadoptionshjälp bytsbegreppetarbetningar, motär utatt

härom vid 5närmare
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9§

Första stycket har överförts från första4 § stycket lagen internationellom
adoptionshjälp. Som konstaterats i kapitel 4 bör NIA uttrycklig möjlighetges en

föreskriva organisationerna måste följaatt vissa principeratt rörande in-
betalning avgifter redovisning. Föreskrifter härom får NIA insamt iav ta
auktorisationsvillkoren.

Andra stycket har också det flyttats från 4 §över nämnda lag. Tvá ändringar
har dock gjorts. förstaDen består i ordet skäliga har lagts till framföratt
avgifter. Denna markering beror det i artikel 32 i Haagkonventionenatt
föreskrivs ingen får otillbörliggöra ekonomisk vinstatt i samband meden
internationell adoptionsförrnedling. Den andra förändringen i det överflyttade
stycket består i adoptionshjälp bytts adoptionsförmedling.att termen Seut mot

härom vidnärmare 5

10§

Innehållet i paragrafen har i sak överförts från 5 § lagen internationellom
adoptionshjälp. Den enda ändring gjorts här har begreppetär ävenattsom
adoptionshjälp bytts adoptionsfönnedling. Se häromut vidmot närmare 5

11§

Denna paragraf i sak 6 § lagen internationellmotsvaras adoptionshjälp.av om

12§

Denna paragraf i sak 7 § lagen internationellmotsvaras adoptionshjälp.av om

13§

förändringEn gjorts beträffande denna paragraf, överförts från 8 §som som
lagen internationell adoptionshjälp, begreppetär adoptionshjälp byttsom att ut

fönnedla adoption. Se härommot närmare vid 5
En förändring föreslås andra ochär tredje styckena i 8 § lagenannan attsom

internationell adoptionsförrnedling angående omprövningom av samman-
slutningens beslut utgår. I andra stycket i 8 § stadgas samhälls-att om en

har mening sarrnnanslutningenrepresentant än i fråga adoptions-en annan om
hjälp skall frågan överlämnas till tillsynsmyndigheten för avgörande. tredjeI
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adoptions-harsammanslutningen vägratparagraf stadgasstycket att omsamma
sökerdenpå begärantillsynsmyndighetenfall fårvisst somihjälp avett

Somhjälpen.ändå lämnasammanslutningenuppdra attadoptionshjälp
adoptionshjälp ibeslutenbörkapitel 3iutvecklatutredningen omovan

domstoldennaföreslagitharUtredningendomstol. attframtiden överprövas av
beslutÄr sammanslutningensmedmissnöjdasökandedelänsrätten.skall vara

överklagandeförprinciperVanligatill länsrätten.dettaöverklagaalltsåfår de
ochandra8 §tillmotsvarighetnågonvarfördå,gällerdomstolsprövningoch

krävs.intenuvarande lagendenistyckenatredje

-18 §§14

rättsför-internationella§ lagenoch 6§§41paragraferDessa ommotsvarar -
gjorts.harmoderniseringarspråkligaVissaadoption.rörandehållanden

Haagkon-tillanslutit sigland,ibeslutatsadoptionfallde ettI somen
enlighetireglerkonventionensenligtSverigeiadoptionengällerventionen,

inkorporeringslagen.med

19§

förstamotsvaranderegelfinnsadoptionshjälpinternationell10 § lagenI enom
paragrafen.aktuellai denpunktenförstastycket nu

förordningen§överflyttad från 2punktenandrastycket är omRegeln i första
adoption.beslututländsktprövning omav

enligt 4beslutNIA:söverklagaregel rättstycket införsandra attI omen
beslutenöverprövningreglernaföljd omTredje stycket är att avomaven

lag. Somdenna§vid 13häromSeändras.adoptionsförmedling närmare
överklagas. Ut-kunnabeslutlänsrättensintekapitel 3 börianförtutredningen

beslutöverklagande1421986: linnehållet i lagenerinrarredningen avomom
förvaltningsuppgifter.offentligamedenskilda organav

20§

be-Liksomadoptionshjälp.internationelllagen9 §Paragrafen motsvaras omav
byttsadoptionshjälphar begreppetlagenparagrafer i denträffande andra nya

under 5härtillanledningenSeadoption.förmedla närmaremot omut

Övergångsbestämmelser
ochadoptionshjälpinternationelllagenkraft böriträderlagendenNär omnya
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lagen internationella rättsförhållanden rörande adoptionom upphöra gälla.att
Overgângsbestämmelsema till den sistnämnda lagen bör dock alltjämt gälla.

9.6 Förslaget till förordning internationellaom

adoptionsfrågor

1§

Förordningen inleds med bestämmelse förordningensäger innehålleren attsom
tillämpningsföreskrifter.

2§

Denna paragraf delvis 37 § andramotsvaras stycket socialtjänstförordningen.av
Tidigare prövade socialnämnden förmedlingssättets tillförlitlighet, varför upp-
gifterna förmedlingssättet skulle finnas i ansökan tillom socialnämnden. I
fortsättningen skall sådan ansökan i stället lämnas till NIA. Den aktuellaen
uppgiften kan dock i fortsättningen finnas med iäven ansökan medgivandeom
till socialnämnden, varför någon ändring föreslås 37 § socialtjänstför-av
ordningen.

3§

Detta stadgande 3 § förordningenmotsvaras prövning utländskt beslutav om av
adoption.om

9.7 Förslaget till förordning ändring iom

förordningen 1988:1128 med instruktion för
Statens nämnd för internationella
adoptionsfrågor

1§

I denna bestämmelse har följdändringar gjorts i anledning den lagenav nya om
internationella adoptionsfrågor och lagen inkorporering Haagkon-om av
ventionen.
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13§

anställnings-eftersomanställningsförordningen upphörtillHänvisningen en ny
motsvarandeNågon bestämmelseden gamla.1994:373 harförordning ersatt

deninnehållet i 3 § igrundinte längreinstruktionen behövs13 § i nyaav
förordningen.

i sekretesslagenändringtill lag9.8 Förslaget om

1980:100

297 kap. §

skaderekvisitet byttsraka omväntparagrafen har det tidigareI ut mot ett
klartdet inte ståralltså inte länmasskaderekvisit. Uppgifterna får attut om

lidernärståendenågon honomden enskilde elleruppgifterna kan röjas utan att
Ändringen iartikel 31medtillkommit förhar överensstämmaattmen.

artikel 31 i kapiteltillHaagkonventionen, kommentarennärmarese

9 kap. 15 §

rakaföräldrabalken detenligt kap.paragrafen har beträffande ärenden 4I
överensstämmelseskaderekvisit förskaderekvisitet bytts omvänt attmot ettut

beträffandeVidare hari Haagkonventionen.skall uppnås med bestämmelserna
försekretessbort kravet på skall begäraadoptionsärenden tagits attatt part

iartikel 30tillsådan skall gälla. Som tidigare anförts i kommentarerna
detkonventionen vanligt adoptionsärendentorde det avgörs attutanattvara

gällerEnligt nuvarande reglerhålls någon muntlig förhandling i ärendet. att
frånärendetinnan domstolen skiljermåste framställning sekretessgörapart om

utredningenvarförsig. regel rimmar illa med konventionens krav,Denna
bort.föreslår kravet måste begära sekretessatt tasatt part

1950:382ändring i9.9 Förslaget till lag lagenom

medborgarskapsvensktom

la§och13a§

Ändringarna internationellagrund den lagenföljdändringar påär av nya om
Haagkonventionen.adoptionsfrågor och tillträdet till
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iändring lagentill lagFörslaget9.10 om

vid adoptionbidrag1988:1463 avom

utländska barn

2§

utgå vidskallinnebär bidragparagraf tillägg ävendennaI görs attett som
fattas iadoptionsbeslutetochtillämpligHaagkonventionendäradoptioner är

automatiskt blirframtidenadoptionsbeslut isådantEftersomursprungslandet. ett
ellerdomstolenfattasbeslut behöverytterligarei Sverigegällande attutan av
fall.utgå i berördaskall kunnabidraginföras fördenna regelbörNIA att nu

4§

avsnitt 4.5.6.behandlats iharLagrummet

5§

införs.enhetligt bidragföljdparagraf upphörDenna att ettavsom en

iändringförordningtillFörslaget9.11 om

vidbidrag1988:1464förordningen om

barnutländskaadoption av

1§

såutländska barn ändrasadoptionbidrag vidgrund lagenPå att avav om
behövsland barnet kommer,från vilketbidrag utgårenhetligtsätt oavsettatt ett

genomsnittskost-hurreglerarförordningde paragrafer i dennainte längre som
regel behöverendaskall räknas fram. Denolika ursprungsländernaden för som

bliförslås 1den nuvarande 7 §kvar är nysomvara
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Kommittédirektiv

Dir. 1992:69

Översyn internationella adoptionerverksamheten medav

Dir. 1992:69

Beslut vid regeringssammanträde 1992-05-27

anför.Chefen för Socialdepartementet, statsrådet Westerberg,B.

Mitt förslag

föreslårJag särskild utredare tillkallas för göra översynatt atten en av
verksamheten med internationella adoptioner.

Inledning

Det år det för förmedlaår sedan nuvarande inter-tretton systemet att
nationell adoptionshjälp infördes och drygt sju sedan nämnd förår Statens
internationella adoptionsfrågor förmedlingssåttetsNIA álades prövaatt
tillförlitlighet vid s.k. privata adoptioner, dvs. sådana adoptioner där för-
äldrarna själva finner barn för adoption genomför adoptionenochett utan
hjälp någon adoptionsorganisation.av

Det nuvarande för internationella adoptioner inrymmer delssystemet
adoptioner förmedlade de auktoriserade adoptionsorganisationema, förav

femnärvarande olika, dels privat genomförda adoptioner.
Organisationerna utför mycket värdefullt och kompetent arbete.ett

Adoptivbamen värdefullär tillgång ñr Sverige och adoptionsverksam-en
heten har samhällets fulla stöd. Antalet adoptioner har emellertid minskat
framför allt adoptionsorganisationema problem i utlandet.möterattgenom
Detta har givit upphov till problem inom organisationerna.

Enligt 25 § socialtjänstlagen socialnämndema,1980:620 är det som
kontroll förmedlautövar över sättet de privata adoptionema ochatt som

skall vägra medgivande törmedlingssättet kan befaras inte till-om vara
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ñrlitligt. Till sin hjälp vid denna bedömning skall nämnderna nonnalt ha
yttrande i frågan från NIA. Nämndema skall i sitt beslut förmed-ett ange

lingssättet.
förekommer privata adoptionerDet genomförs med medgivandeatt ett

auktoriserad organisation vilket tillåtet enligtinte är regler-som avser en
ocksåDet händer socialnämnder medgivande för ñrmed-att ettna. ger

lingssätt NIA:s utförligt motiverade avstyrkande eller helt underlåtermot
inhämta yttrande. Utfommingen medgivandebeslutetsådant äratt ett av

ofta bristfällig i förhållande till lagens krav.
NIA har tillsynsansvaret över de auktoriserade adoptionsorganisationema

medan länsstyrelserna och Socialstyrelsen har tillsynen socialtjänsten.över
De utövar således tillsynen socialnänmdemas handläggningöversenare av
internationella adoptionsfrågor inte bara när det gäller sökandenas lämp-
lighet också då det gäller förmedlingen skall tillåtas. NIA:s roll ärutan om
däremot rådgivande.endast

Förrnynderskapsutredningen har sitt betänkandei SOU 1989: 100 Adop-
tionsfrågor bl.a. föreslagit utländska adoptionsbeslut i regel skall god-att

i Sverige. Vidare föreslår barns rättsliga ställning stärks i si-tas attman
tuationer de vistas i Sverige, i adoption, adop-när avvaktan på därmen
tionen inte genomförd.ännu är

Förslagen från Förrnynderskapsutredningen bereds för närvarande inom
Justitiedepartementet.

Inom Konferensen för internationell privaträtt i Haag för närvaran-pågår
de arbete med utarbeta med regler för hanteringenkonventionett att en av
internationella adoptioner. Detta arbete kan få betydelse för verksamheten
i Sverige med internationella adoptioner.

Utredningsarbetets inriktning

Jag finner, bakgrund den inledande beskrivningen, översynmot attav en
verksamhetenbör göras med internationella adoptioner, lagenavnu av

1979:552 internationell adoptionshjålp och socialtjänstlagens bestäm-om
melser angående adoptionsverksamhet. jag tidigare framhållit ärSom
adoptionsverksamheten positiv möjlighetföreteelse. Utredaren har atten

de förslag kanlämna till för verksamheten och kansom vara som gegagn
adoptionsorganisationema möjlighet adoptioner.öka antaletatt

såväl iUtredningen bör roll i adoptionsverksamheten,pröva NIA:s
iSverige förhållande till de länder barn adopteras. Inriktningendärsom

bör vidare bibehållande enskildes möjlighetermed denatt, attvara av
adoptera auktoriseradmedverkan organisation, stärka NlA:sutan av en
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kontroll det verksamhet korrekta inter-gäller upprätthålla mednär att en
nationella adoptioner hög etisk nivå till barnens bästa.

Utredaren bör vidare olika möjligheter begränsaöverväga kostnader-att
för internationella adoptioner adoptionsorganisationemasutan attna ar-

betsmöjligheter begränsas. adoptionsorganisatiener-Frågan hur de småom
kan stödjas bör därvid Vidarebelysas. bör utredaren undersöka hur,nas

vid sidan adoptionsorganisationema, olika hjälporganisationer ochav
andra ideella sammanslutningar kan medverka i samband med interna-
tionella adoptioner. Utredaren bör del den rådgivningsverksamhet ita av
samband med internationella adoptioner finns i Nederländernat.ex.som

i olika former i Sverige. Utredaren bör vidare i sitt arbete beaktasamt - -
FN:s barnkonvention liksom resultatet arbetet vid Konferensen förav
internationell privaträtt i den konventionHaag. I mån behoven ger av
ändringar i svensk lagstiftning bör utredaren lämna erforderliga törslag.
De frågor ibehandlats Förmynderskapsutredningens betänkandesom
Adoptionsfrågor finns fördet dock inte skäl utredaren behandla.att

Utredaren bör under arbetets samråda medgång NIA, Socialstyrelsen,
Svenska kommunförbundet och de auktoriserade adoptionsorganisationer-

Formerna för utforma.detta samråd får utredaren självna.
För utredaren gäller direktiven till samtliga kommittéer och särskilda ut-

redare angående utredningsförslagens inriktning Dir. 1984:5 och om
beaktande EG-aspekter i utredningsverksamheten Dir. 1988:43.av

Utredaren skall redovisa resultatet sitt arbete oktoberden 1senastav
1993.

Hemställan

hänvisningMed till jag anförtvad har hemställer jag regeringenattnu
bemyndigar chefen för Socialdepartementet

tillkalla särskild omfattadutredare kommittéförordningenatt en av-
1976:119 med uppgift verksamhetengöra översyn medatt aven-
internationella adoptioner,

besluta sakkunniga, sekreterare och biträde åtatt experter, annatom
utredaren.

Vidare hemställer jag regeringen beslutar kostnaderna skall belastaatt att
femte huvudtitelns anslag Utredningar m.m.
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Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans
hemställan.

Socialdepartementet
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Kommittédirektiv

Dir. 1994:50

Tilläggsdirektiv till utredningen S 1992:08 översynom av
internationellaverksamheten med adoptioner

Dir. 1994:50

Beslut vid regeringssammanträde 1994-05-19

Sammanfattning uppdragetav

Utredningen verksamheten med internationella adoptioneröversyn avom
behandla erkännanden utländskaskall adoptionsbeslutäven av m.m.

Bakgrund

Regeringen bemyndigade den maj27 1992 dir. 1992:69 chefen för
Socialdepartementet tillkalla särskild utredare med uppgiftatt atten se

vissa frågor verksamheten med internationella adoptioner.över rör Isom
uppgiften bl.a.ingår lämna förslag till ändringar lagstiftning ii svenskatt
den mån så erfordras till följd Haagkonventionen skydd barnav om av
och samarbete vid internationell direktivenadoption. l dock detattanges
inte finns skäl för utredaren behandla de frågor Förmynderskaps-att som
utredningen behandlat i sitt betänkande Adoptionsfrågor SOU 1989: 100.

Uppdraget

Haagkonventionen innehåller bestämmelser erkännande utländskaom av
adoptionsbeslut, något Förmynderskapsutredningen också behandlat.som

utredningDenna kunde dock, eftersom pågick,konventionsarbetet ännu
inte lämna förslag till ändrad svensk lagstiftning i frågan. önskvärtDet är
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Haagkonventionen utreds och be-lagförslag i anledningsamtligaatt av
verksamheten medUtredningensammanhang.i översynhandlas ett om av
Haagkonventionendärför i vad månskalladoptioner prövainternationella

föranledainternationell adoption börvidoch samarbetebarnskydd avom
erkännanden utländskabeträffandelagstiftningsvenski ävenändringar av

frågor.sammanhängandeoch därmedadoptionsbeslut
arbete densitt samladeredovisa resultatetskallUtredaren senastav

1994.oktoberl

Socialdepartementet
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n Dn Statens nämnd
för internationella adoplionsfrágor Dum Beiookmng

dnr 1:178911991-05-29
Endatum Evbmecknwug

Regeringen
Socialdepartementet
103 33 STOCKHOLM

H1] i. 1.5..n

Statens internationellanämnd för adoptionsfrágor vill
med skrivelsedenna till skrivelsenoch fogad promemoria
visa på årensde utveckling internatio-senaste betr de
nella adoptionerna och de problem denna utvecklingsom
inneburit.

Nämnden hänvisningmed till ivad anförsanser som pro--
memorian och det följande i denna skrivelse att en-
översyn verksamheten behöver göras snarast.av

årärDet tolv sedan det nuvarande försystemet att
förmedla internationell adoptionshjälp infördes och
drygt år åladessedan förmedlings-NIA prövasex att
sättets tillförlitlighet vid privata adoptioner.ks
Verksamheten internationellamed adoptioner har för-
ändrats år.under dessa

promemorian framgårAv rollNIAS behöver stärkas,att
tillsynsansvaretatt splittratär och det svenskaatt

internationellaför adoptioner svårtsystemet är att
förstå redan för svenskar och än utomlands. Detmer
framgår vidare till adoptionsorganisationernastödetatt
kan behöva stärkas, attvillkoren för deras verksamhet
behöver över möjligheternaoch att begränsaattses
kostnadsutvecklingen bör undersökas.

villNämnden också på på områdetpeka arbeteatt ett
pågår inom konferensen internationellför privaträtt i

AvsiktenHaag. är utarbeta konvention med regleratt en
för hanteringen internationella adoptioner. Dettaav
arbete är ytterligare skäl till översyn.ett en

Nämnden hemställer regeringen låteratt göra översynen
verksamheten internationellamed adoptioner. Nämndenav

översynen nödvändigt i påled arbetetanser ett attvara
upprätthålla verksamhet med korrekta internationellaen

påadoptioner etisk nivåhög till barnens bästa och till
rimliga kostnader.

Postadress Besöksadress Telefon
Box1347 Pipers Bergshamraväg.2
17126 SOLNA SOLNA 08:850380
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Beslut

vid nämndensfattatsärende hari dettaBeslut
Åke ochordföranden Gustavsson1991-05-29sammanträde av

KerstiJarnbring,Eirefelt,Christer Lenaledamöterna
SundinAnitaochJohansson, LantzInga

Fredriksson.UllakanslichefvaritFöredragande har
Ö Ö

z

xZ/f rr4 cec-Mmm,,, Lou;°
.Åke FredrikssonUllaGu avsson
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nämndStatens för internationella 1991-03-18 1:17891Dnr
adoptionsfrágor, NIA
Ulla Fredrikssonkå

P ll

Probleminventering förslag för underlättasamt att
internationella adoptioner

INLEDNING

Den 1 juli 1979 trädde lagen internationell adop-om
tionshjälp LIA i kraft. Syftet kanaliseraatt denvar
förmedlingsverksamhet, då bedrevs, till organisationersom

stod insynundersom och kontroll det allmänna. NIAav
skulle ha övergripande funktion med uppgifteren främstsom
rör information, tillsyn och kontroll kontaktskapandesamt
verksamhet.

Den juli1 1985 trädde ändring i socialtjänstlagen ien
kraft syftade till göra den förmedling föregårsom att som

adoption och skeren medverkan auktoriseradutansom av
organisation säkrare.

Den januari1 1989 trädde lagen bidrag vid adoptionom av
utländska barn i kraft. Syftet förhindraatt attvar
ekonomiskt frånutestängs möjlighetensvaga grupper att
adoptera och underlättaatt adoptivbarn får syskon.att

Antalet adoptioner

årenDe harsenaste kraftig förändring inträffat vaden
gäller antalet internationella adoptioner i Sverige.

Förändringarna framgår följande översikt.av

hela antalet utanförvarav genom
organisation organisation

1980 1 703 0671 636

1985 5601 1 360 200

1987 3551 1641 191

1988 0741 919 155

1989 883 701 182

1990 965 680 285
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påberofrämst attadoptioner tordeminskade antaletDet
åtgärder förvidtagitIndien attländer ochKoreatsom ex

fåsina och bättresjälva hand barnbättre ta egenom
adoptionerna till andra länder.kontroll över

riktlinjer förinstrument antagits FNDe t omex avsom
också haadoptioner tordeinternationellaoch kontroll av

främjaadoptionstanken ochhjälpt länder utveckla tatt ex
inhemska adoptioner.

Agralet frånminskatSverige haradoptionsorganisationer i
varit1980-talet hanågot tillfällevid i börjanatt av

åtta till idagstycken fyra stycken.

svenskvidroll adoptioner medverkan1 NIAs utan av

in-Vårt internationella adoptionerförnuvarande system
auktoriserade adop-adoptioner förmedladedels deavrymmer

tionsorganisationerna, privata adoptioner.dels

vid privataförmedlingssättet deKontrollen beträffande
social-socialtjänstlagenenligt 25adoptionerna utövas § av

förmedlings-medgivandevilka skallnämnderna, vägra om
Till sintillförlitligt.intebefarassättet kan vara

normalt habedömning socialnämndernahjälp vid skalldenna
frågan från skallSocialnämndernaiyttrande NIA.ett

vilket förmed-medgivande förvidare i beslutett angeom
giltighet be-medgivandetslingssätt varigenomdet gäller,

gränsas.

till-inte alltidkomplicerat och fungerarärDetta system
fredsställande.

så privata adop-exempelvis inte sällanförekommerDet att
auktoriserad organisa-tioner medgivande förgenomförs med

också medgivande förtion. socialnämnderhänderDet att ger
utförligt motiveradeförmedlingssätt NIAS avstyr-ett mot

påtryckningarsocialnämnder ibland efterkande och att -
ifrån underlåter yttrandeinhämtade sökande NIAsatt-

Sådanadå inslag harenligtfall lagen hade bort ske.detta
två dååren, adoptions-blivit särskilt märkbara de senaste

adoptionshjälpförmedlaorganisationernas möjligheter att
minskat avsevärt.

Även viktig, efter-utformningen medgivandebeslutet ärav
förmedlingssättju för detdetta gäller endast som an-som

olika socialnämndernaHärvidlag ihar det de ut-getts.
iformuleringarvecklats tämligen vildvuxen flora somaven

krav.varierande uppfyller lagensmycket grad

gåttår kravetsedanErfarenheterna under de drygt fem som
på visatinfördes harprövning förmedlingssättet attav

sinfrågan tillförlitlighet tillförmedlingssättetsom
påinte liggasådan börprövning och beslutärnatur att

ianförtrosi stället NIAdet lokala kommunala planet utan
övergripandeegenskap statlig myndighet medcentralav

adoptionsfrågorna. störreinternationellaför Endeansvar
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likformighet utformningen beslutenpåmed avseende av
då rätt begränsadeskulle också uppnås. närvarandeförNIAS

möjligheter överblick över detill uppföljningen ochav
privata adoptionerna väsentligt ökas.skulle

åtminstonevarje ärutredning förmedlingssättetI rörande
inblandade socialnämnden ochsökandena, NIAtre parter

vilket något tungrodd. häribland handläggningen Dengör
förenklingföreslagna förändringen skulle innebära en

fel-därvidlag föroch kanske även medföra att utrymmet
aktigheter minska.missförstånd på stadier skulleolikaoch

tillsynsansvaret auktoriserade adoptions-NIA har över de
organisationerna socialstyrelsenmedan länsstyrelserna och

såledeshar tillsynen socialnämnderna.över utövarDe
tillsynen handläggning interna-över socialnämndernas av
tionella adoptionsfrågor gäller sökan-inte bara när det

också förmedlingendenas lämplighet det gällernärutan om
tillåtas rådgivande.skall Sys-och där roll endast ärNIAs

såvälmånga svårbegripligt isig Sverigeförtemet ter som
framförallt utomlands.

är viktigt möjlighetenDet adoptera medverkanatt utanatt
adoptionsorganisation i medgivande:bevaras. rollNIAsav

prövningen vid privata adoptionerna därförde bör för-
stärkasi

Organisationerna utför värdefullt kompetentmycket ochett
svårigheter.Dearbete.De möter emellertid färreväxande

adoptionerna innebär längrey§ntetider oftaoch därför
missnöje Mångahos organisationernas medlem-medlemmar. av

försöker sig på privåt.Endärför adopteraattmarna annan
så mångaorsak till adoptivföräldrar väljerblivandeatt

adoptera privat adoptionär förmedladatt att en genom en
såorganisation blir kostggmgOrganisationernasekggomi§kt

kontinuerligt;kostnader Vissa organisationerökar för-
söker begränsa ökningarna minska antaletattgenom an-
ställda, vilket i sin innebär möjligheterbl sämretur a

bedriva utvecklingsarbete. iObalansenatt resurser orga-
nisationerna också påemellan torde inverka menligt utveck-
lingsmöjligheterna.

sig till fåsöker organisationernaDe adop-för attsom
tionshjälp itycks ökande införgrad känna maktlöshet bl a

långade väntetiderna. frågandeocksåställer sig oftaDe
inför de kostnader adoptionshjälpen medför och det be-
rättigade i dessa.

är frivilligtDet vända sig till adoptionsorganisa-att
tion. Syftet med reformen var1979 emellertid ideellaatt
organisationer skulle ha iframträdande roll förmed-en
lingsarbetet. fick frånDe vissa uppgifterdärför överta



2182 Bilaga

socialstyrelsen erhåller statsbidragdeoch För dettaNIA.
måste medi finansiera sin verksamhethuvudsakmen av-

gifter.

frånekonomiska bidragetOmfattningen det nuvarandeav
Likaså bidragetprövas kanbör detbör prövas.staten om

ändamåls-organisationernaså detomformas ettatt merager
utvecklings-möjligheter tillenligt stöd och även bättre

arbetet.

ingår utvecklingeni uppgifter följa kost-tet NIAs att av
följeradoption dennautländska barn.naderna för NIAav

emeller-utveckling detaljerat. regelsystemNuvarande ger
uppfölj-ingripandetid inga reella förutsättningar för om

på påförsningen skulle tyda kostnadersökandeatt vars an-
knytning till adoptionshjälp är svag.

enskil-möjligheter förBättre begränsa kostnaderna denatt
adoptionskostnadsbidragetinföras. kanda bör Syftet med

komma urholkas.attannars

3. ideella organisationer; kunskaper ochAndra engagemang
auktori-adoptivföräldrar utanför dehos grupper av

sammanslutningari omfattningkontaktas ökandeNIA somav
hjälpsändningar till andraarbetar hjälparbetemed och

länder, bl till Polen Rumänien.ocha

medsammanslutningar sina kontakterberättarDessa om
villolika institutioner finns övergivnadär det barn. De

sina tillgärna ställa för-erfarenheter och resurser
Förutsättningarfogande för adoptionshjälp.förmedlaatt

få föreliggerauktorisation enligt nuvarande regleratt
inte sammanslutningarna skäl elleroch varkenhar knappast

sådan riktning.möjligheter sin iförändra verksamhetatt

organisationerna skallbör undersökasDet hur de nämnda
bidra till förmedling möj-adoptionshjälp.kunna Enav

lighet på bidra tilllämpligt redanär de sätt kanatt
auktoriserad möjlighet kanorganisations arbete. En annan

fåauktorisation föröver reglerna föratt attvara se
förmedla adoptionshjälp.

också utanförkontaktas adoptivföräldrarNIA av grupper av
de auktoriserade kanskeorganisationerna. Föräldrarna har

frånadopterat organisation. knytsbarnhem eller Desamma
intresse välfärdför ochbarnensettsamman av ursprung

förhållandenaoch för upprätt-i ursprungsland.barnens De
håller gångofta nära och kontakt med demen som envarm

framhållerförmedlade adoptionshjälp till emeller-dem. De
tid ofta olika vill integreras ide skäl inteatt av ar-
betet inom befintliga viktigtde organisationerna. ärDet

erfarenheternahg§grgppgrgy_adoptivföräldrar utanföratt
d§auktoriserade organisationerna tillkan tas vara.
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SessionFinal of the SeventeenthAct

of the Govemments of Argentina, Australia,The undersigned, Delegates
Chile, China, the Czech Republic,Austria, Belgium, Canada, Cyprus,

Finland, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Israel,Denmark, Egypt, France,
Luxembourg, Mexico, the Netherlands, Poland,Italy, Norway,Japan,

Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, the UnitedPortugal, Romania,
of Britain and Northern Ireland, the United States of America,Kingdom Great

Venezuela, Member States, well the Delegates of theUruguay and as as
of Albania, Belarus, Benin, Bolivia, Brazil, Bulgaria, BurkinaGovemments

Colombia, Rica, El Salvador, Ecuador, Haiti, the Holy See,Faso, Costa
India, Indonesia, the Republic of Korea, Lebanon,Honduras, Kenya,

Madagascar, Mauritius, Nepal, Peru, the Philippines, the RussianPanama,
Senegal, Sri Lanka, Thailand and Viet participatingFederation, Nam as

the invitation of theInvitees, convened The Hague 10 May 1993, atat on
ofGovernment of the Netherlands, in the Seventeenth Session the Hague

Conference Private International Law.on

laid ofFollowing the deliberations down in the records the meetings, have
decided submit their Govemmentsto to -

The following draft ConventionA
-

ofConvention protection children in ofand cooperation respecton
intercountry adoption

The signatory theStates Convention,to present
Recognizing that child, for fullthe the and hannonious development of his or

her personality, should in family environment, in atmosphere ofgrow up a an
happiness, love and understanding,

Recalling eachthat State should take, of priority, appropriatematteras a
enable the child remain in the of familyhis her ofto tomeasures care or

origin,
Recognizing that intercountry adoption offer the advantage ofmay a

family child for whom suitable family foundbe in hispermanent to cannota a
her State of origin,or

Convinced of the necessity take that intercountryto tomeasures ensure
adoptions made in the best interests of the child withand for hisrespectare or
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fundamental rights, and the abduction, the sale of, traffic inher to prevent or
children,

Desiring establish provisions this effect, taking into theto to accountcommon
forth international in particular Unitedprinciples in instruments, the Nationsset

the Rights of Child, of 20 November 1989, and the UnitedConvention theon
Nations Declaration Social and Legal Principles relating the Protectiontoon
and Welfare of Children, with Special Reference Placement andFosterto
Adoption Nationally and Internationally General Assembly Resolution 4185,
of December 1986,3

the following provisionsHave agreed upon -

of ConventionChapter I Scope the-

Article 1
The objects of the Conventionpresent are -

establish safeguards that intercountry adoptions take place into toa ensure
the best interests of the child for his fundamentaland with her rightsrespect or

recognized in international law;as
b establish of co-operation Contracting Statesto system amongst to ensurea
that those safeguards respected and thereby the abduction, the salepreventare
of, traffic in children;or

the recognition in Contracting States of adoptions made intoc secure
accordance with the Convention.

Article 2
1 The Convention shall apply where child habitually resident ina one
Contracting State the State of origin has been, being, be movedtoor

another Contracting theState receiving State either after his herto or
adoption in ofthe State origin by habitually resident in thespouses or a person
receiving State, for the of such adoption in the receiving Stateor purposes an

in the State of origin.or
2 The Convention only adoptions which create permanent parent-covers a
child relationship.

Article 3
The Convention apply the mentioned in Article sub-17,to agreementsceases
paragraph have been given before the child attains the of eighteennotc, age
years.
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Chapter -Requirements for intercountry adoptions

Article 4
An adoption within the of the Convention shall take place only thescope

authorities of the State of origincompetent -
have established that the child adoptable;a

b have determined, after possibilities for placement of the child within the
State of origin have been given due consideration, that intercountry adoptionan

the childs best interests;
have ensured thatc

1 the institutions and authorities whose forpersons, consent necessary
adoption, have been counselled be and duly informed of theas may necessary
effects of their particular whether adoption willconsent, result innotor an
the termination of the legal relationship between the child and his her familyor
of origin,
2 such institutions and authorities have given their freely,persons, consent
in the required legal form, and expressed evidenced in writing,or
3 the have been induced byconsents compensationnot ofpayment or any
kind and have been withdrawn, andnot

the4 of the mother, where required, has been givenconsent only after the
birth the child; andot
d have ensured, having regard the and degree of maturity of theto age
child, that
1 he she has been counselled and duly informed of the effects of theor
adoption and of his her the adoption, where suchconsent toor consent
required,
2 consideration has been given the childs wishes and opinions,to
3 the childs the adoption, where suchconsent to required, hasconsent
been given freely, in the required legal form, and expressed evidenced inor
writing, and
4 such has been induced byconsent not compensation ofpayment or any
kind.

Article 5
An adoption within the of the Convention shall take place only thescope

authorities of the receivingcompetent State -
have determined that the prospective adoptivea eligible andparents are

suited adopt;to
b have ensured that the prospective adoptive have been counselledparents

be andas may necessary;
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and resideauthorizedwill bechilddetennined that the enterhave toorc
that State.permanently

bodiesaccreditedAuthorities andCentralIIIChapter -

Article 6
thedischargeAuthorityCentraldesignateshallContracting State toA1 a

authorities.suchConventiontheimposed bywhichduties uponare
havingStatesof lawwith thanFederal States, States2 system oronemore

Centralthanappointfreeunits shall beterritorial to onemoreautonomous
functions.of theirpersonalterritorialspecify theandAuthority extentto or

shall designateAuthority,CentralthanappointedhasStateWhere onemorea
foraddressedbecommunicationwhichAuthorityCentralthe to mayany

that State.Authority withinCentralappropriatetransmission theto

Article 7
andeach otherwithAuthorities shall promoteCentrall co-operate co-

childrenin their Statesauthoritiesthe protectoperation tocompetentamongst
Convention.of theobjectsthe otherachieveand to

appropriatedirectly allshall takeThey2 tomeasures -
andadoptionconcerningof their Statesthe lawsinformationprovide toasa

standard forms;andstatisticsinformation, suchgeneralother as
Convention and,of thethe operationinfonned aboutanotherb keep asone

application.obstacles itseliminatepossible,far toanyas

Article 8
authorities, allpublicthroughdirectlyshall take,Central Authorities or

connectionother gainfinancialimproperappropriate preventto ormeasures
of thethe objectspracticesdeter alladoption andwith contrary totoan

Convention.

Article 9
otherpublic authoritiesthroughdirectlyshall take,AuthoritiesCentral oror

particularinappropriateallin their State,accreditedbodies duly measures,
to -

childof thethe situationinformation aboutand exchangecollect, preservea
complete thefaradoptiveprospectiveand the toparents, necessaryasso

adoption;
obtaining thewith viewproceedingsexpeditefollow andfacilitate,b toa

adoption;
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the development of adoption counselling and post-adoptionpromotec
services in their States;
d provide each other with general evaluation about experience withreports
intercountry adoption;

reply, in far pennitted by the oflaw their justifiedState, toe so as
from other Central Authorities public authorities for informationrequests or

about particular adoption situation.a

Article 10
Accreditation shall only be granted and maintained by bodies demonstratingto
their properly the tasks with which they beCompetence to outcarry may
entrusted.

Article 11
accreditedAn body shall -

only non-profit objectives according such conditions and withintoa pursue
such limits be established by the authorities of the State ofcompetentas may
accreditation;
b be directed and staffed by qualiñed by their ethical standards andpersons
by training experience work in the field of intercountry adoption; andtoor

be subject supervision by authorities of that State itsto competent toc as
composition, operation and financial situation.

Article 12
bodyA accredited in Contracting State in another Contracting Stateactone may

only the authorities of both States have authorized docompetent to so.

Article 13
The designation of the Central Authorities and, where appropriate, the extent
of their functions, well the and addresses of the accredited bodiesas as names
shall be communicated by each Contracting State the Permanent Bureau ofto
the Hague Conference Private International Law.on

Chapter IV Procedural requirements in intercountry adoption-

Article 14
Persons habitually resident in Contracting State, who wish adopt childtoa a
habitually resident in another Contracting State, shall apply the Centralto
Authority in the State of their habitual residence.
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Article 15
satisñed that theof receiving StateAuthority thethe Central1

includingshallsuited adopt,eligible andapplicants reportto prepare aare
background,suitability adopt,eligibility andtheir identity,information about to

för adoption, abilitysocial environment,and medical history,family toreasons
of the childrenCharacteristicsadoption, well theintercountryundertake asasan

qualiñedwould befor whom they to care.
of origin.Authority of the StateCentraltransmit the theshall2 report to

Article 16
childsatisñed that theof of originAuthority the Statethe Central1

shalladoptable, -
identity,his herinformation aboutincludingreport orprepare aa

historyfamily history, medicalenvironment,background, socialadoptability,
of the child;special needsof childs family, andincluding that the any

her ethnic,upbringing and hisconsideration the childsgive dueb toto or
background;and culturalreligious

andwith Articleobtained in accordancehave beenthat consentsc ensure
the childof the relatingbasis in particulardetermine, thed reports toon

theenvisaged placementwhether theprospective adoptiveand the parents,
of the child.best interests

receiving itsAuthority of the Statetransmit the Central2 shall reportto
obtained and thehave beenproof that thethe child, consentsnecessaryon

reveal thetakingdetermination the placement,for its not tocareonreasons
of origin, these identitiesin the Stateof the mother and the fatheridentity

be disclosed.notmay

Article 1 7
child should be entrustedof origin thatdecision in the StateAny toa

madeprospective adoptive only beparents may -
prospectiveensured that theAuthority of that State hasthe Centrala

adoptive parents agree;
decision,receiving State has approved suchb Central Authority of thethe

Centralof that State by thesuch approval required by the lawwhere or
of of origin;Authority the State

of agreed that the adoptionCentral Authorities both States havethe mayc
proceed; and

prospectivewith Article that thed has been determined, in accordance
beand that the child willadoptive eligible and suited adopttoparents orare

receiving State.authorized and reside perrnanently in theto enter
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Article 18
The Central Authorities of both States shall take all obtainsteps tonecessary
permission for the child leave the State of origin and and resideto to enter
pennanently in the receiving State.

Article 19
The transfer of childl the the receiving State only be carriedto outmay

the requirements of Article 17 have been satisñed.
2 The Central Authorities of both States shall that this transfer takesensure
place in and appropriate circumstances and, possible, in thesecure company
of the adoptive prospective adoptive parents.or
3 the transfer of the child does take place, the referred innot reports to
Articles and 16 be back15 the authorities who forwarded them.to sent toare

Article 20
The Central Authorities shall keep informedeach other about the adoption

and the taken complete well about the oftoprocess measures as as progress
the placement probationary period required.a

Article 21
Where the adoption1 take place after the transfer of the child theto to

receiving State and the Central Authority of the State that thetoappears
continued placement of the child with the prospective adoptive inparents not
the childs best interests, such Central Authority shall take the measures

the child, in particularto protectnecessary -
the child be withdrawn from the prospective adoptiveto to parentsa cause

and to temporaryarrange care;
b in Consultation with the Central Authority of the State of origin, to

without delay placement of the child with view adoptiontoarrange a new a or,
this appropriate, alternative long-tenn adoptionnot to arrange care; an

shall take place until the Central Authority of the ofState origin has beennot
duly informed concerning the prospective adoptive parents;new

last the of the child, his her interestsresort, to returnc as a arrange or
require.so

2 Having regard in particular the and ofdegree maturity of theto age
child, he she shall be consulted and, where appropriate, his her consentor or
obtained in relation be taken under this Article.to tomeasures

Article 22
The functionsl of Central Authority under this Chapter bea may

performed by public authorities by bodies accredited under Chapter III, toor
the pennitted by the law of its State.extent
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of the Conventiondeclare the depositaryContracting State2 Any tomay
Articles beCentral Authority under 15 21the functions of thethat to may
the and subject thethe permitted by lawperformed in that State, toto extent

bodiesauthorities of that State, also bysupervision of the competent personsor
who -

experiencerequirements of integrity, professionalthe Competence,meeta
of State; andand accountability that

standards and by training experiencequalified by their ethicalb toorare
adoption.in field of intercountrywork the

declaration provided for inContracting State which makes the3 A
of the Conferenceshall keep the Bureau Hagueparagraph 2 Permanent on

of bodiesinfonned of the and addresses thesePrivate International Law names
and persons.

depositary of the ConventionContracting declare the4 Any State tomay
placehabitually resident in its territory only takethat adoptions of children may
withperfonned in accordanceof the Central Authoritiesthe functions are

paragraph
under paragraph theNotwithstanding declaration made5 reportsany

prepared under thefor in Articles and 16 shall, in beprovided 15 every case,
authorities bodies inof the Central Authority otherresponsibility oror

paragraphaccordance with

adoptionRecognition effects of theChapter andV -

Article 23
of thecertified by the authority of the Statel An adoption competent

Convention shall beadoption having made accordance with thebeenas
The Certificateoperation of law the other Contracting States.recognized by

Article sub-shall specify when and by whom the under 17,agreements
paragraph given.c, were

ratiñcation,Contracting State shall, the time of signature,2 Each at
ofof Conventionapproval accession, notify the depositary theacceptance, or

functions of authority the authorities which, in thatthe identity and the the or
also notify the depositaryState, make the Certification. shalltocompetentare

of modiñcation in the designation of these authorities.any

Article 24
refused Contracting onlyThe recognition of adoption be in Stateaan may

taking into thethe adoption manifestly its public policy, accountcontrary to
best interests of the child.
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Article 25
Any Contracting State declare the depositary of the Convention thattomay
will boundbe under this Convention recognize adoptions inmadenot to
accordance with concluded by application of Article 39,agreementan
paragraph

Article 26
of1 The recognition adoption includes recognition ofan

the legal parent-child relationship between the child and his hera or
adoptive parents;
b parental responsibility of the adoptive for the child;parents

the tennination of pre-existing legal relationship between childthe andc a
his her mother and father, the adoption has this effect in the Contractingor
State where made.was
2 the of adoption effectIn having the of tenninating pre-existingcase an a
legal parent-child relationship, the child shall enjoy in the receiving State, and
in other Contracting State where the adoption recognized, rightsany
equivalent those resulting from adoptions having this effect in each suchto
State.
3 The preceding paragraphs shall prejudice the application ofnot any
provision favourable for the child, in force in the Contracting State whichmore
recognizes the adoption.

Article 27
l Where adoption granted in the State of origin does have the effectnotan
of terrninating pre-existing legal parent-child relationship, in thea may,
receiving State which recognizes the adoption under the Convention, be
converted into adoption having such effectan an -

the law of the receiving State perrnits; anda so
b the referred in Article sub-paragraphs and haveconsents to c
been given for the of such adoption.or are purpose an
2 Article 23 applies the decision converting the adoption.to

Chapter VI General provisions-

Article 28
The Convention does affect law of State of origin which requires thatnot any a
the adoption of child habitually resident within that State take place in thata
State which prohibits the childs placement in, transfer the receivingto,or or
State prior adoption.to



3a192 Bilaga

Article 29
adoptive and thethe prospectivebetweenThere shall be parentscontactno

child until theof theother who haschilds parents person careor any
sub-paragraphand ArticleArticle sub-paragraphsrequirements of toa c,

thewithin family unlessadoption takes placeunless thehave been met, a ora,
by theconditions establishedcompliance with thein competentcontact

of the of origin.authority State

Article 30
shall thatauthorities of Contracting StateThel competent ensurea

informationorigin, in particularconcerning the child sinformaton held by them
the medical history,wellidentity of his herconcerning the parents, asor as

preserved.
her representative hasthat the child his2 They shall toaccessor orensure

permitted by thefarappropriate guidance,such information, under so as
law of that State.

Article 31
transmitted under thepersonal data gatheredprejudice Article 30,Without to or

shall be used onlyin Articles and 16,especially data referred 15Convention, to
gathered transmitted.for which theyfor the were orpurposes

Article 32
activityfinancial other gain fromshall derive improper1 No anone or

adoption.related intercountryto an
ofprofessional feesincluding reasonable2 Only andcosts expenses,

paid.involved in the adoption, be charged orpersons may
of bodies involved inThe directors, administrators and employees3 an

high relationwhich unreasonablyadoption shall receive remunerationnot
services rendered.to

Article 33
finds provision of the Convention hasauthority which thatA notcompetent any

shallbe respected,been respected that there serious risk that notmayor a
This Central Authorityimmediately inform the Central Authority of its State.

for ensuring that appropriate taken.shall be responsible measures are

Article 34
of of destination of documentthe authority the State requests,competent a so

with orginal be furnished.translation certified being in conformity the musta as
be bome by theUnless otherwise provided, the of such translation tocosts are

prospective adoptive parents.
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Article 35
The authorities of the Contracting States shall expeditiouslycompetent theact

of adoption.process

Article 36
In relation State which has of lawto with regardtwo systemsa or more to
adoption applicable in different territorial units -

reference habitual residence in that State shall beto construeda any as
referring habitual residence in territorial unit of thatto State;a
b reference the law of that State shall be construed referringtoany toas
the law in force in the relevant territorial unit;

reference the authorities the publicto autorities ofcompetentc any toor
that State shall be construed referring those authorized in theto toas act
relevant territorial unit;
d reference the accredited bodies of that State shallto be construedany as
referring bodies accredited in the relevant territorial unit.to

Article 37
In relation State which with regard adoptionto hastoa two systemsor more
of law applicable different categories of referenceto the law oftopersons, any
that State shall be construed referring the legal specified by theto systemas
law of that State.

Article 38
A State within which different territorial units have their rules of lawown

of adoption shall be bound applyrespect the Convention wherenot Stateto a
with unified of law would be bound dosystem nota to so.

Article 39
1 The Convention does affect international instrument whichnot toany
Contracting States Parties and which contains provisionsare matterson
governed by the Convention, unless declaration made by the Statescontrarya
Parties such instrument.to
2 Any Contracting State into with otherenter agreementsmay one or more
Contracting States, with view irnproving the application of theto Conventiona
in their mutual relations. These derogate fromonly theagreements may
provisions of Article 14 16 and 18 21. The States which haveto concludedto
such shall transmit the depositary ofagreement the Convention.an toa copy

Article 40
No reservation the Convention shall be permitted.to
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Article 41
applicationwhere toapply in pursuantshallConventionThe ancaseevery

force in theentered intoConvention hastheafterreceivedbeenArticle 14 has
origin.ofthe Stateandreceiving State

Article 42
International LawPrivateConferenceof theGeneral HagueThe Secretary on

review theorderCommission inSpecialintervals toregularshall at aconvene
Convention.of theoperationpractical

Final clausesVIIChapter -

Article 43
whichby the Statesfor signaturebeshallConventionThe were1 open

oftimetheInternational LawPrivateConference atthe HagueMembers of on
thatparticipated inwhichother Statestheand bySeventeenth Sessionits

Session.
ofinstrumentsand theapprovedacceptedratified,beshall2 or
ofMinistrythedeposited withshall beapprovalratiñcation, acceptance or

of thedepositaryNetherlands,of theKingdomof theAffairsForeign
Convention.

Article 44
entered intoafter hasConventionaccede theStateotherAny1 tomay

paragraphArticle 46,withaccordanceforce in
depositary.deposited with thebeshallof accessionThe instrument2

therelations betweenregards theeffect onlyshall haveaccessionSuch3 as
objectionraisedwhich haveStatesContractingthoseand notacceding State an

the referrednotiñcationofthe receiptaftersix monthsaccession in theitsto
raised byalso beobjectionSuch48.b of Articlesub-paragraphin mayto an

Convention aftertheratify,theytime whentheStates accept anat approveor
depositary.thenotiñedshall beobjectionsuchaccession. Any to

Atricle 45
ofwhich differentunits interritorial systemsState has1 two or morea

Convention,in thedealt withrelationapplicable inlaw matters maytoare
declareaccessionapprovalratification,of signature,the time acceptance, orat

onlyunitsterritorialall itsextendConvention shall tothisthat orto oneor
declara-submitting anotherdeclaration bythismodifyandof them maymore

time.tion at any
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2 Any such declaration shall be notified the depositary and shallto state
expressly the territorial units which the Convention applies.to
3 State makes declaration under this Article, the Conventiona no to
extend all territorial units of that State.to

Article 46
The Convention shall into force the first day of the monthenter on

following the expiration of three months after the deposit of the third instrument
of ratification, approval referred in Article 43.acceptance toor
2 Thereafter the Convention shall into forceenter -

for each State ratifying, accepting approving subsequently,a or or
acceding the first day of the month following the expirationto of threeon
months after the deposit of its instrument of ratification, approvalacceptance,

accession;or
b for territorial unit which the Convention has been extended intoa
conformity with Article 45, the first day of the month following theon
expiration of three months after the notification referred in that Article.to

Article 47
1 A State Party the Convention denounce by notification into may a
writing addressed the depositary.to
2 The denunciation takes effect firstthe day of the month following theon
expiration of twelve months after the notification received by the depositary.
Where longer period for the denunciation take effect specified in thetoa
notification, the denunciation takes effect the expiration of such longerupon
period after the notification received by the depositary.

Article 48
The depositary shall notify the States Members of the Hague Conference on
Private International Law, the other States which participated the Seventeenth
Session and the States which have acceded in accordance with Article of44, the
following -

the signatures, ratifications, and approvals referred ina acceptances to
Article 43;
b the accessions and objections raised accessions referred Articleto to
44;

the date which the Convention into force in accordance withc enterson
Article 46;
d the declarations and designations referred in Articles 22, 23, 25 andto
45;

the referred in Article 39;agreements toe
f the denunciations referred in Article 47.to
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signedhaveauthorized thereto,being dulyundersigned,whereof thewitnessIn
Convention.this

andEnglishthe..19...inof.....daytheThe Hague,Done at on ............. whichsingleinauthentic,equallybeingbothFrench languages, copytexts a
of theof the Kingdomof the Governmentarchivesthedeposited inshall be

diplomaticthroughshall becertifiedof whichand sent,Netherlands, copya
PrivateConferencethe HagueMembers ofthe Stateseach ofchannels, onto

othereach of theandSeventeenth Sessionof itsdatethe toInternational Law at
Session.participated in thatwhichStates
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vidKonvention skydd barn och samarbeteom av

internationella till översättningadoptioner utkast svensk

De stater,
undertecknat denna konvention, erkänner barnet, för kunnaatt attsom som

uppnå fullständig och harmonisk utveckling sin personlighet, bör växaen av
i familjemiljö, i omgivning lycka, kärlek och förståelse,upp en en av

prioriterat mål, bör vidta lämpligaerinrar varjeatt stat, ettsom om som
åtgärder för ursprungsfamiljsför det möjligt barnet kvar i singöraatt att stanna
vård,

erkänner barn inte kan erhålla lämplig familj i sinatt ettsom som en
fördeleninternationell adoption kan erbjudasursprungsstat genom av en

varaktig familj,
övertygade nödvändigheten vidta åtgärder för säkerställaär att attsom om av

internationella adoptioner genomförs med beaktande barnets bästa ochatt av
med hänsyn till dess grundläggande rättigheter, och för förhindra bortföran-att
de, försäljning eller handel med barn,av

önskar utarbeta bestämmelser i detta syfte, varvid hänsynsom gemensamma
skall till de principer finns instrument,i internationella itas upptagnasom
synnerhet i Förenta Nationernas konvention barnets rättigheter den 20om av
november Nationernas1989 och Förenta förklaring sociala och rättsligaom
principer rörande skydd och barn, särskilt med hänsyn tillav omsorg om
nationell och internationell placering i fosterhem Generalförsam-och adoption
lingens resolution 4185, den 3 december 1986,nr av

har kommit följande bestämmelseröverens om -

Kapitel Konventionens tillämpningsområdeI
-

Artikel 1
Ändamålet med denna konvention är att

a garantier för säkerställa internationella adoptioner sker medupprätta att att
beaktande barnets bästa och med för grundläggande rättigheterrespekt dessav
såsom dessa erkänns i internationell rätt,

b för församarbete bland de fördragsslutandeupprätta ett system staterna att
säkerställa dessa garantier beaktas förhindraoch därigenom bortförande,att
försäljning eller handel med barn,av

säkerställac de adoptioner genomförs i enlighet konventionenmedatt som
erkänns de fördragsslutande staterna.av

Artikel 2
Denna konvention skall tillämpas då barn med hemvist i fördragsslu-ett en

tande ursprungsstaten har övertlyttats, överflyttas, eller kommerstat att
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antingenden mottagande statenfördragsslutandetillöverflyttas staten annan
i denmed hemvistmakar ellerefter adoption i ursprungsstaten av en personav

imottagande elleradoption i deneller för sådanmottagande statenstaten, en
ursprungsstaten.

till varaktigtadoptioner lederomfattar endastKonventionen ettsom
föräldra-barnförhållande.

Artikel 3
artikeli 17cgälla de samtyckenkonvention upphörDenna att angessomom

uppnår års ålder.innan barnetinte har givits arton

internationella adoptionerförKapitel Villkor-

Artikel 4
genomförastillämpningsområde, endastkonventionensskall, inomadoptionEn

haribehöriga myndigheternade ursprungsstatenom -
kan adopteras,fastställt barneta att

efterbästa, detinternationell adoption till barnetsbeslutatb är attatt en
har beaktats,vederbörligenplacera barnet inommöjligheten ursprungsstatenatt

säkerställtc att
tillskall sitt samtyckeoch myndigheterinstitutioner1 de som gepersoner,

vederbörligen underrättatsbehövs ochfått den rådgivningadoption, har omsom
huruvida adoption kommersamtycken, framför alltverkningarna sina om enav

ursprungsfamiljbarnet och dessförhållandet mellanleda till det rättsligaatt att
upphör eller inte,

sittgivitmyndigheter frivilligt harinstitutioner ochsådana2 personer,
skrift,uttryckt eller bestyrkt irättslig form ochsamtycke, i föreskriven

ersättningåstadkommits betalning ellerinte har3 samtyckena genomgenom
återkallats och,något slag och inte harav

efter barnets födelsesådant krävs, har givits förstmoderns samtycke, där4
och,

och mognad, säkerställtmed hänsyn till barnets ålderd att
informerats verk-rådgivning och vederbörligenbarnet har erhållitl om

fall då sådantsitt samtycke till adoptionen i deningarna adoptionen och avav
samtycke krävs,

mening,till barnets önskemål och2 hänsyn har tagits
sådant samtycke krävs, har givitssamtycke till adoptionen, där3 barnets

bestyrkts i skrift,i föreskriven rättslig form och har uttryckts ellerfrivilligt
ersättningbetalning ellersådant samtycke inte har åstadkommits4 avgenom

något slag.
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Artikel 5
endast ske dentillämpningsområde,adoption skall, inom konventionensEn om

behöriga myndigheter harmottagande statens
behöriga och lämpadeblivande adoptivföräldrarnafastställt dea är attatt

adoptera,
adoptivföräldrarna har erhållit den rådgivningde blivandeb säkerställt att

nödvändig, ochkansom vara
erhålla tillstånd in i ochhar eller kommerfastställt barnetc att attatt resa

sig i denstadigvarande bosätta staten.

Centralmyndigheter godkändaKapitel ochIII organ-

6Artikel
centralmyndighet skall ha tillskallEn fördragsslutande utsestat en som

myndigheter enligt dennaåläggs sådanauppgift fullgöra de skyldigheteratt som
konvention.

harmed ellerFederala än rättssystem staterettstater, stater sommer
centralmyndighethar möjlighet flerterritoriella enheter änatt utseautonoma en

eller den personliga omfattningen derasoch den territoriellaatt avange
fler centralmyndighet skall denbefogenheter. Om har änstat utsett angeenen

meddelanden kan sändas för vidarebefordranden centralmyndighet till vilken
dentill behörig centralmyndighet inom staten.

Artikel 7
och främja samarbetetCentralmyndighetema skall samarbeta med varandra

för skydda barn och förbehöriga myndigheterna i sinamellan de attstater att
målen konventionen.uppnå de övriga i

lämpliga åtgärder i syfteskall själva vidta allaDe att -
behandlar adoptiontillhandahålla infonnation de lagar i sinaa stater somom

standardformulär,information, såsom statistik ochallmänsamt annan
fungerar så långtb hålla underrättade hur konventionen och,varandra om

hinder dess tillämpning.möjligt, undanröja varje mot

Artikel 8
offentliga myndigheter, vidta allaCentralmyndigheter skall, direkt eller genom

ekonomisk vinst ilämpliga åtgärder för förhindra otillbörlig elleratt annan
strideradoption och för förhindra tillvägagångssättsamband med att somen

målen i denna konvention.mot

Artikel 9
offentliga myndigheter ellerCentralmyndighetema skall, direkt eller genom

alla lämpliga åtgärder, för framför alltandra godkända vidta attorgan, -
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samla in, bevara och utbyta information barnetsa och de blivandeom
adoptivföräldramas situation, i den omfattning krävs för fullföljaattsom
adoptionen,

b underlätta, följa och verka för snabb behandling syfteärendet i atten av
genomföra adoptionen,

främjac rådgivning i adoptionsfrågor och möjligheter till hjälp efteroch stöd
adoption i sina stater,

d förse varandra med allmänna utvärderingsrapporter erfarenheternaom av
internationell adoption,

så långt deras lagstiftninge medger, besvara framställningar frånstaters
andra centralmyndigheter offentligaeller myndigheter erhålla in-attom
formation i viss adoptionsfråga.en

Artikel 10
Ett godkännande får endast beviljas och innehas kan uppvisa attav organ som
de besitter erforderlig kompetens inom de områden kan komma attsom
anförtros dem.

Artikel 11
godkäntEtt skallorgan -
endasta bedriva icke vinstgivande verksamhet i enlighet med de villkor och

inom för sådana begränsningar fastställs de behöriga myndig-ramen som av
heterna i den utfärdat godkännandet,stat som

b ledas och bemannas sina etiska ochav personer som genom normer
utbildning eller erfarenhet kvalificerade inomarbeta området intematio-är att
nell adoption och

föremål för tillsync behöriga myndigheter vad gäller dessstatensvara av
uppbyggnad och sammansättning, verksamhet och finansiella situation.

Artikel 12
Ett godkänts i fördragsslutande kan endast verka istatorgan som en en amian
fördragsslutande de båda behöriga myndigheter har sittstat staternas gettom
tillstånd.

Artikel 13
Varje fördragsslutande skall lämna uppgift till Haagkonferensensstat om
internationell privaträtt byrå utsedda centrahnyndigheter och,permanenta om
där så lämpligt, omfattningen deras befogenheterär och adresssamtav namn

de godkända organen.



Bilaga 3b 201

Kapitel IV Procedurregler vid internationell adoption-

Artikel 14
Personer med hemvist i fördragsslutande önskar adoptera barnstat, etten som
med hemvist i fördragsslutande skall ansöka hos centralmyndig-stat,en annan
heten i den där de har sin hemvist.stat

Artikel 15
Om centralmyndigheten i den mottagande övertygad deärstaten attom

sökande behöriga och lämpadeär adoptera, skall den sammanställaatt en
innefattar upplysningar deras identitet, behörighetrapport ochsom om

lämplighet adoptera, bakgrund, familjeförhållanden och sjukdomshistoria,att
sociala miljö, motiv till adoption, förmåga ikläda sig föratt ansvaret en
internationell adoption, uppgifter de barn de skulle lämpligasamt om som vara

handatt ta om.
Den skall överlämna till centralmyndigheten irapporten ursprungsstaten.

Artikel 16
Om centralmyndigheten i övertygadär barnet kanursprungsstaten attom

adopteras skall den -
a sammanställa innefattande upplysningar barnets identitet,rapporten om

dess tillgänglighet för adoption, bakgrund, sociala miljö, familjehistoria,
sjukdomshistoria inbegripet dess familjs, barnets särskilda behov,samt

b vederbörlig hänsyn till barnets till dess etniska,ta uppväxt religiösasamt
och kulturella bakgrund,

säkerställac samtycken har erhållits i enlighet artikelmed 4 och,att
d fastställa, framför allt på grundval rörande barnet och derapporternaav

blivande adoptivföräldrarna, huruvida den tänkta placeringen till barnetsär
bästa.

Den skall till centralmyndigheten i den mottagande överlämna sinstaten
barnet, bevis på nödvändiga samtyckenrapport har erhållits ochattom

anledningen till sitt beslut placering, och därvid med inteom attvara noga
avslöja moderns och faderns identitet, deras identitet inte får röjas iom
ursprungsstaten.

Artikel 17
Ett beslut i barn skall överlämnas förursprungsstaten vård hosatt ettom
blivande adoptivföräldrar får endast fattas om -

a centralmyndigheten i den har säkerställt de blivande adoptivför-staten att
äldrarna samtycker,
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dåbeslut,sådantgodkäntmottagande harcentralmyndigheten i denb staten
sådantkrävericentralmyndighetenellerlagden ursprungsstatenstatens

godkännande,
adoptionsför-samtyckt tillharbådaCentralmyndigheterna i de attc staterna

fortskrida, och,farandet kan
adoptivföräldrar-blivandedefastställtsmed artikel harenlighetdet, id att
eller kommerharoch barnetadoptera,lämpade attbehöriga och attär attna

mottagandesig i denbosättastadigvarandein i ochtillstånderhålla att resa
staten.

Artikel 18
åtgärder förnödvändigavidta allaskallbådai deCentralmyndigheterna staterna

ochiinochtillstånd lämnaerhållaskallbarnet attursprungsstatenatt resaatt
mottagandesig i denstadigvarande bosätta staten.

Artikel 19
endastfår genomförasmottagandeöverflyttning till denBarnets staten om

uppfyllts.artikel l7 harikraven
överflyttningensäkerställaskallbådai deCentralmyndigheterna attstaterna

adoptiv-medi sällskapmöjligt,och,och lämpligtsäkertsker sättett om
adoptivföräldrarna.blivandeeller de

iskall deinte sker,överflyttningbarnetsOm rapporter avsessom
de kom.varifrånmyndighetertill deoch 16 återlämnasartiklarna 15

Artikel 20
adoptionsförfarandetunderrättadevarandraskall hållaCentralmyndigheterna om

placeringensdet,för avslutahar vidtagitsåtgärderoch de samtatt omsom
prövotid krävs.dc fall dåutveckling i

Artikel 21
tillöverflyttning denbarnetsefteradoptionen skallfall dåI de äga rum

dencentralmyndigheten iförblir uppenbartmottagande och det attstatenstaten
tilladoptivföräldrarna intede blivande ärbarnet hosfortsatt placering aven

skyddaförnödvändiga åtgärdervidtacentralmyndighetenskallbarnets bästa, att
synnerhetbarnet, i -

ombesörjaadoptivföräldrarna ochde blivandebarnet fråntilla tasattse
tillfällig vård,

dröjsmålicentralmyndighetensamråd medib ursprungsstaten utanatt
detta inteadoption eller,med sikte påplacering barnetombesörja omaven ny

adoption skall intevård;alternativ långsiktigombesörjalämpligt,är att enen
vederbörligen harcentralmyndigheten igenomföras förrän ursprungsstaten

adoptivföräldrarna,blivandeinformerats de nyaom
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sista ombesörjac barnet återlämnas, det krävs förutväg,att, attsom om
barnets bästa.

2. Med hänsyn till framför allt barnets ålder och mognad, skall det höras
och, så lämpligt, skall barnets samtycke inhämtasnär är i samband med
åtgärder skall vidtas enligt denna artikel.som

Artikel 22
centralmyndighetsEn uppgifter enligt detta kapitel får utföras offentligaav

myndigheter eller godkända enligt kapitel III, i denär ut-av organ som
sträckning lagstiftningen i den medger detta.statensom

2. fördragsslutandeEn får, i förklaring ställd till depositarien för dennastat en
konvention, förklara centralmyndighetens uppgifter enligt artiklarna till15att
21 får utföras i den i den utsträckning lagstiftningen medger ochstaten, som
under den behöriga myndigheters tillsyn, ellerävenstatens av organ personer
som -

uppfyller dena krav på integritet, yrkeskompetens, erfarenhet ochstatens
ansvarighet, och

b sina etiska och utbildning eller erfarenhet,är, genom normer genom
kvalificerade arbeta inom området internationella adoptioner.att

fördragsslutandeEn förklaringen i punkt 2 skall hållastat som avger
Haagkonferensens internationell privaträtt byrå underrättadpermanentaom om

och adresser dessa ochnamn organ personer.
4. En fördragsslutande kan, i förklaring ställd till depositarien förstat en

denna konvention, förklara adoptioner barn med hemvist på dessatt av
territorium endast får genomföras centralmyndigheternas uppgifter utförsom
i enlighet med punkt

Oavsett5. någon deklaration har avgivits enligt punkt skall de rapporterom
i artiklarna och i15 16, samtliga fall, sammanställas i överensstäm-som avses

melse med det enligt punkt ankommerl centralmyndighetenansvar som
eller andra myndigheter eller organ.

Kapitel V Erkärmande och adoptionverkan av-

Artikel 23
När den behöriga myndigheten, i den där adoptionen har harägtstat rum,

intygat adoptionen har genomförts i enlighet med denna konvention skall denatt
erkännas i andra fördragsslutande i enlighet med deras lagstiftning.stater
Intyget skall innehålla uppgifter och samtycken givits enligtnärom av vem
artikel 17c.

2. Varje fördragsslutande skall, vid tiden för undertecknande, ratifikation,stat
godtagande, godkännande eller anslutning underrätta depositarien för denna
konvention vilken myndighet eller vilka myndigheter har behörighet attom som
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myndigheters befogen-sådanamyndighets ellersådanintygutfärda samt om
gällerförändring vadvarjedepositarienskall underrättaDenheter. även om

dessa myndigheter.utseendet av

Artikel 24
adoption endasterkännakanfördragsslutande vägraEn attstat omen

varvidrättsordningenden allmännauppenbarligen strideradoptionen mot
skall beaktas.barnets bästa

Artikel 25
depositarien för dennaställd tilli förklaringfördragsslutande kanEn stat en

konvention, skalldennainte, enligtkonvention den atttvungenatt varaange
överenskommelseenlighet medgenomförts iadoptionererkänna somensom

punktartikel 39,tillämpningingåtts avgenom

Artikel 26
erkännandeadoption innefattarErkännande avav en

adoptivföräld-och dessmellan barnetföräldra-barnförhållandeträttsligaa det

rar,
för barnet,adoptivföräldramas föräldraansvarb

och farmellan barnet och dessförhållandettidigare rättsligadetc att mor
där denfördragsslutandeverkan i denadoptionen har dennaupphör, statom

ägde rum.
föräldra-barnförhållandetidigare rättsligtmedföradoption2. När att etten

fördragsslutandevarjeoch ii den mottagandeupphör, skall barnet staten, annan
följerrättigheter deåtnjutadär adoptionen erkänns,stat avsom somsamma

i varje sådanadoptioner med verkan stat.samma
någonpå tillämpningeninverka menligtpunkter skall inteOvanstående av

i kraft i denför barnet och ärbestämmelse är somgynnsamsom mer
adoptionen.fördragsslutande erkännerstat som

Artikel 27
medför tidigareinteadoption beviljad iNär är att ettursprungsstatensomen

i den mottagandeföräldra-barnförhållande upphör, kan denna,rättsligt stat som
sådantill adoption medkonventionen, omvandlasadoptionen enligterkänner en

verkan -
ochi mottagande medger detta,lagstiftningen dena statenom
eller föroch har givitssamtycken i artikel 4cb de engesavsesom som

adoption.sådan
omvandlar adoptionen.skall tillämpas på det beslutArtikel 23 som
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Kapitel Allmänna bestämmelserVI
-

Artikel 28
föreskriverDenna konvention inverkar inte på någon lagursprungsstats attsom

i elleradoptionen barn med hemvist i den skall denägaett staten statenrumav
placering eller överföring till, den mottagandeförbjuder barnets statensom

före adoptionen.

Artikel 29
mellan de blivande adoptivföräldrarna och barnets föräldrar ellerNågon kontakt

har i sin vård får inte förekomma förrän kravennågon barnetperson somannan
adoptionen inomi artikel till och artikel har uppfyllts, inte sker4a 5a, omc,

familj inte kontakten förenlig med de villkor uppställtseller ären om som av
behörig myndighet i ursprungsstaten.

Artikel 30
fördragsslutande behöriga myndigheter skall säkerställa derasEn attstats

informationinformation barnets bevaras, i synnerhet vad avser omom ursprung
föräldrarnas identitet och sjukdomshistoria.

till sådanskall säkerställa barnet eller dess ombud har tillgångDe att
information, under lämplig vägledning, i den utsträckning lagstiftningensom
medger detta.

Artikel 31
Utan inverka menligt på tillämpningen artikel 30, skall personuppgifteratt av

uppgiftersamlats in eller överlämnats enligt denna konvention, i synnerhetsom
i artiklarna och 16, endast användas i de syften för vilka de15som avses

samlats in eller överlämnats.

Artikel 32
får otillbörlig ekonomisk eller vinst i samband medIngen göra annan

internationell adoptionsverksamhet.
Endast kostnader och utgifter, inbegripet rimliga arvoden till2. personer som

vid adoptionen, får debiteras eller betalas.medverkar
adoptionLedning, kansli och anställda i de medverkar vidorgan som en

får förhållande till utförda tjänster.inte ersättning orimligt hög iärta emot som

Artikel 33
någon bestämmelse i dennaEn behörig myndighet konstaterar attsom

konvention inte har beaktats eller det föreligger risk den inteatt stor atten
kommer beaktas, skall omedelbart underrätta den centralmyn-att statensegna
dighet. centralmyndighet ansvarig för lämpliga åtgärder vidtas.Denna är att
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Artikel 34
myndigheten i den dokumentOm den behöriga ärstat mottagare ettsom av

medöversättning bestyrkt denkräver detta, skall överensstämmerär atten som
adoptivföräldrar-företes. inget föreskrivs, skall de blivandeoriginalet Om annat

för sådan översättning.betala kostnaderna enna

Artikel 35
myndigheter skall iaktta snabbfördragsslutande behörigaDe staternas en

adoptionsfrågorna.handläggning av

Artikel 36
två fleraförhållande till i fråga adoption har ellerI rättssystemstaten som om

tillämpliga inom olika territoriella enheter skall -
territorielltill hemvist i den hemvistet inomvarje hänvisninga staten avse en

enhet inom den staten,
gällande i den berördavarje hänvisning till lagen i den lagb staten avse

territoriella enheten,
offentliga myndighetervarje hänvisning till behöriga myndigheter eller tillc

inom den berördaden sådana bemyndigade verkai är attstaten avse som
territoriella enheten,

varje hänvisning till godkända i dend ärstatenorgan avse organ som
godkända i den berörda territoriella enheten.

Artikel 37
har tvâ fleraförhållande till i fråga adoption ellerI rättssystemstat omen som

lagen i denbeträffande olika befolkningsgrupper skall varje hänvisning till
det i den lag.rättssystemstaten statensavse som anges

Artikel 38
skallterritoriella enheter har sina adoptionslagar,En inom vilken olikastat egna

förpliktad konvention, med enhetligtinte tillämpa dennaatt stat ettom envara
inte skulle förpliktad till det.rättssystem vara

Artikel 39
konvention inverkar inte på något internationellt instrument deDenna som

fördragsslutande i och innehåller bestämmelser frågorärstaterna parter som om
regleras konventionen, såvida inte förklaring har avgivitsmotsatt avsom av en

de i sådant instrument.ärstater partersom
fördragsslutande får ingå övrenskommelser med eller flera andra2. En stat en

fördragsslutande i syfte förbättra tillämpningen denna konventionstater, att av
vid sina ömsesidiga förbindelser. överenskommelser får endast begränsaDessa

ingåttbestämmelserna i artiklarna 14 till 16 och 18 till 21. Stater har ensom
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sådan föröverenskommelse skall sända kopia till depositarien dennaen
konvention.

Artikel 40
Inget förbehåll skall tillåtas till denna konvention.

Artikel 41
konvention fall dåDenna skall tillämpas varje ansökan enligt artikel 14en

har mottagits efter det konventionen har i kraft i den mottagandeträttatt staten
och i ursprungsstaten.

Artikel 42
Generalsekreteraren för Haagkonferensen internationell privaträtt skall medom
jämna mellanrum sammankalla särskild kommission för granska denatten
praktiska tillämpningen denna konvention.av

Kapitel SlutbestämmelserVII
-

Artikel 43
Konventionen för undertecknande medlemmar iär öppen staterav som var

Haagkonferensen för internationell privaträtt vid tidpunkten för dess sjuttonde
och andra deltog i dettamöte, möte.staterav som

Den skall ratificeras, godtas eller ratifikations-,godkännas och godtagande-
eller godkännandeinstrumenten skall deponeras hos Utrikesministeriet i
Konungariket Nederländerna, depositarie för konventionen.ärsom

Artikel 44
Varje kan ansluta sig till efterdenna konvention dess ikraftträdan-statannan

de i enlighet med artikel 46, punkt
2. Anslutningsinstrumentet skall deponeras hos depositarien.

Sådan anslutning får verkan endast i förhållandet mellan anslutande staten
och de fördragsslutande inte har gjort någon invändning dessstater motsom
anslutning inom månader efter det underrättelsen i artikel 48battsex som avses
har mottagits. Stater kan sådan invändning de ratificerar,även göra nären
godtar eller godkänner denna konvention efter anslutning. Depositarien skallen
underrättas varje sådan invändning.om

Artikel 45
En fördragsslutande består två eller flera territoriella enheterstat som av

med olika i frågor i dennarättssystem regleras konvention kan vidsom
undertecknande, ratificering, godtagande, godkännande eller anslutning förklara

denna konvention skall utsträckas till omfatta alla dess enheter elleratt att
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sin förklaringoch kan helst ändraendast eller flera dem när som genomaven
förklaring.att avge en ny

sådan förklaring i vilken detDepositarien skall underrättas varjeom
konvention skallvilka territoriella enheter dennauttryckligen skall anges

tillämpas.
enligt denna artikel, skall kon-inte någon förklaringOm staten avger

dess territoriella enheter.ventionen utsträckas till alla

46Artikel
månad följeri kraft den första dagen i denkonvention träderDenna som

efter tredje ratifikations-, godtagande-efter utgången månader det dettre attav
i artikel 43 har deponerats.godkännandeinstrumenteteller som avses

kraftDärefter träder konventionen i
godkännersedan ratiñcerar, godtar elleri förhållande till varjea stat som
följer efterförsta dagen i den månadeller ansluter sig till den, denden, som

då dess ratiñkations-, godtagande-,månader efter den dagutgången treav
anslutningsinstrument deponerades,godkännande- eller

utsträckts tillterritoriell enhet konventionen harb i förhållande till en som
i månad följer efter utgångenenligt artikel 45, den första dagen den tresom av

efter den underrättelse i den artikeln.månader som avses

Artikel 47
skriftligi konvention får denEn sägaär partstat upp genom ensom en

ställd till depositarien.underrättelse
från första dagen i den månad följer efterUppsägningen gäller den som

månader efter depositarien har mottagit underrättelsen.utgången tolv det attav
underrättelsen, träder uppsägningen iDå längre uppsägningsperiod iangesen

depositarienkraft efter utgången sådan längre period efter det harattav en
mottagit underrättelsen.

Artikel 48
HaagkonferensenDepositarien skall underrätta de medlemmar iärstater som

sjuttondeinternationell privaträtt, andra deltog i det mötet samtstaterom som
de har anslutit sig i enlighet med artikel 44, följandestater som om -

undertecknanden, ratifikationer, godtaganden godkännandena och som avses
i artikel 43,

b anslutningar de invändningar har avgivits anslutningarsamt motsom som
i artikel 44,avses

dagen för konventionens ikraftträdande enligt artikel 46,c
d förklaringar och utseenden sådana myndigheter och iav organ som avses

artiklarna 22, 23, 25 och 45,
de överenskommelser i artikel 39,e som avses
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f uppsägningar i artikel 47.som avses
Till bekräftelse härav, har undertecknade, därtill vederbörligen befullmäktiga-

de, undertecknat denna konvention.

Upprättad i Haag, den 19 på engelska franskaoch språken,,
bådavilka lika giltiga, i endaär exemplar skall deponerastexter iett som

Konungariket Nederländernas regerings arkiv, och vilken bestyrkt kopia,av en
på diplomatisk skall sändas till ochväg, de medlemmarärstatervar en av som
i Haagkonferensen vid tiden för dess sjuttonde till ochmöte desamt var en av
andra deltog i det mötet.staterna som
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ALU 1993-02- 16
Adoptionslagstifmings-
utredningen
S 1992:08

ENKÄT ADOPTIONSORGANISATIONERTILL AUKTORISERADE

Organisationens namn ................................................................................................................ ..Adress ........................................................................................................................................... ..Telefon ......................................................................................................................................... ..Kontaktpersoner .......................................................................................................................... ..

Svaren på frågorna för åren 1990 1992. Svaren frågornaoch 18.5, 18.6, l8.7.1, 18.9,anges
19.3, 21.3 22-24 deskriptiva och det 1992.och redovisningsåret Samtligaär senastemer avser
frågor adoptionsverksamhetcn.avser

Frågor i anslutning till enkäten besvaras Susanne Lindstedt, 08-7864992på telefon eller påav
telefax 08-201851.

1990 1992

1 Antal förmedlade barn årresp.

2 Antal länder organisationen harsom st
auktorisation för årresp.

3 Antal från vilkaländer det förmed- st
lades barn årresp.

4 Antal anställda helår årresp. V

RESR-ÅRRÖRELSENS INTÄKTER5

5.1 Avgifter

5.2 statsbidrag NlAgenom
Övriga5.3 rörelseintäkter

5.4 Totala rörelseintäkter

RÖRELSENS ÅR6 KOSTNADER RESP.

Personalkostnaderl 5

6.2 Kontorskostnader 5
material, kopiering etc.porto,

6.3 Lokalhyra tkr
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1990 1992
Övriga6.4 totalt dukostnader,

1992kosmadspostemaange de 5 största

tkr6.5 Totala rörelsekostnader

tkrföre avskrivningar7 Rörelseresultat
årresp.

ÅRAVSKRIVNINGAR RESP.8

tlcr8.1 Maskiner och inventarier

Övriga tic8.2 avskrivningar anges

tkr8.3 Totala avskrivningar

tkr9 efter avskrivningarRörelseresultat
årresp.

INTÄKTER10 OCHFINANSIELLA
ÅRKOSTNADER RESP.

Llcr10.1 Ränteintäkter

tkr10.2 Räntekostnader

Övriga10.3 ñn. ellerintäkterkostnader+ -
anges................................................. ..
II:ÃÄIÃÅIÃIÄIIÃÄÃÄÃÄÄIÃÄÃÃÄÃÄÃÄÃZÃÄIÃÄlÅiÄÃ tkr

Resultat efter finansiella intäkter11
tlcroch kostnader årresp.

EXTRAORDINÄRA INTÄKTER12
ÅROCH RESP.KOSTNADER

12.1 Intäkter anges
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1990 1992
12.2 Kostnader anges tkr

13 Resultat efter extraordinära intäkter
och kostnader år tkrresp.

AVSÄ14 l1 NIINGAROCH BOKSLUTS-
DISPOSITIONER ellerange -+

årresp.

14.1 Avsättning till fondfonder tkr

14.2 Förändring lagerreserv tlcrav

Övriga14.3 avsättningarbokslutsdisp. tkr
anges .................................................... ..

ÅRETS ÅR15 RESULTAT RESP. tkr

16 Hur andel de totala rörelse-stor av
kostnaderna för år enligt 6.5resp.

utgjordes kostnader för:ovan av

16.1 Förmedling utländska bam tkrav

16.2 Utvecklingsarbete med kontakter i tlcrnya
utlandet

Övrigt16.3 utv.arbete anges tlcr

17 Ange for år hur utvecklingskost-resp.
naderna redovisas, dvs. vilka konton
på resultat- balansräkningenresp. som
matchas varandra debiterasmot resp.
krediteras storleken utveck-samt av
lingskostnadema.
Resultaträkningen:
Konto for ..debiterades med......................Konto för .krediterades med...................Balansräkningen:
Konto for ..debiterades med.....................Konto for ..lcrediterades med.....................
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1990 1992
FÖRÄLDRAFÖRS18 KOTI

18.1 föräldraförskottAnge totala antalet som
inbetalades årresp.

18.2 genomsnittliga påstorlekenAnge den
föräldraförskotten årresp.

18.3 den sammanlagdaAnge summan av
föräldraförskott årtotalt inbetalda nesp.

18.4 totala ränteintäktemaAnge de
18.3föräldraförskotten enligtsumman av

årresp.

18.5 När under förmedlingsarbetet betalar
föräldraforskottetföräldrarna in Lex.

till barnetshandlingarnanär sänts
etc. Beskrivhemland

18.6 När sker slutredovisning till
föräldrarna adoptionent.ex. när är
genomförd i Sverige etc. Beskriv

18.7 Hur lång tid löper i regel från att
föräldraförskotten betalts in tilloch

slutredovisningdess har skett
dvs.tiden 18.5-18.6mellan
Ange antalet månader i genomsnitt
för månår.resp.
Återbetalasl8.7.l i regel tillpengar
föräldrarna vid slutredovisning av
föräldraförskotten

Ringa in alternativrätt
JA alltid JA ibland Nej aldrig

18.72 Om JA
återbetaldaHur den iärstor summan

genomsnitt
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1990 1992
18.8 föräldraförskottBetalar föräldrarna in

gång underänmer en
förmedlingsarbetet bammed samma
Ringa in alternativrätt
JA NEJ
Om Nej till fråga 18.9

18.81 dessa inbetaladeAnge antalet av
för årforäldraforskott stresp.

18.82 krgenomsnittliga storlekenAnge den
föräldraforskon fördessa årav resp.

18.83 Ingår inbetalda föräldraforskottdessa
18.1-18.4i i frågornaredovisningen

Ringa alternativ lcrin rätt
JA NEJ

18.9 Vilka föräldraför-kostnader avser
förskotten täckaatt
Ringa in alternativrätt
Organisationens adm. avgift JA NEJ
Organisationens medlems- och
registeravgift JA NEJ
Uppfoljningsrapponer JA NEJ
Översättnings- och legalise-
ringsavgifter JA NEJ
Barnets vård och uppehälle
iursprungslandet JA NEJ
Advokatkostnader i ursprungs-
landet JA NEJ
Övriga föradm. kostnader
barnet i ursprungslandet JA NEJ
Övriga kostnader anges

19 FONDERNA

19.1 Ange organisationensstorleken
fonder for internationell adoptionshjälp
för årresp.
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990 19921
19.2 avsättningar till iAnge hur resp.

fonder redovisas,anspråktagande av
dvs. påvilka konton resultat-

balansräkningen matchas motresp. som
kredi-varandra debiteras resp.

påteras storlekensamt
avsättningar-na för år.resp.

för med tkrKonto ..debiterades.................... tkrKonto för ..debiterades med.................... tkrKonto för ..debiterades med.................... tkrKonto för ..krediterades med................. tkrKonto för ..krediterades med
................. tkrKonto för .lcediterades med
.................

Konto för .debiterades tiomed....................för tlaKonto ..debiterades med....................Konto för tkr.debiterades med....................för tkrKonto .lcrediterades med.................Konto för ..lcrediterades med tkr.................Konto för .knediterades tkrmed.................

19.3 Ange vad i anspråktagna medel
används till

KÖ-TIDER20 M.M.

20.1 Ange antalet familjer istod kösom
år: stresp.

därav i syskonkö: st

20.2 förAnge år hur lång denresp. genom-
snittliga väntetiden för föräldrarvar

månställde sig i kö för första barnet:som
ställde sig i kö för månsyskon:
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21 AVGIFTER 1990 1992

21.1 Ange för organisationensårresp.
medlemsavgift 1G
registreringsavgift kr

årlig avgiftannan
anges kr............................. ..

21.2 Ange for år organisationensresp.
administrationsavgift lcr

21.3 I admavgiften ingår
kostnader för ringa in alternativrätt
adm. Sverigei JA NEJ
adm. i utlandet JA NEJ
utvecklingsarbete JA NEJ

angesannat

ADOPFIONSLÅN22

22.1 Har Ni möjlighet hjälpaatt
föräldrarna med s.k. adoptionslân
ringa in alternativ JA NEJrätt

22.2 Om JA
Utnyttjas denna möjlighet av
föräldrarna ringa in alternativrätt

IBLAND SÄLLANALLTID OFTA
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19929901
Nimöjligheter det23 Vilka attanser

finns begränsa kostnadernaatt
adoptionerför internationella utan

begränsasEra arbetsmöjligheteratt

tillkompletteringar24 Kommentarer eller
ovanstående frågor.
OBS vilken frågaGlöm inte att ange

ellerkommentarensom
kompletta-ingen avser.
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Genomsnittliga adoptionskostnader vid adoption barnav
från antal länder år 1992ett

Tabell 5.3. 1 Genomsnittliga adoptionskostnader vid adoption frånbarn Brasilienettav
år 1992, kr.

Kostnadsslag AC 1FFIA Enskild adoption

Organisationens
administrations- 30 480 219 315 5 400
kostnader

Kostnader för barnet i
Brasilien vårda advo-
katkostnader m.m. 13 900 24600 22000

Översättnings-, och
legaliseringskostnader 6 000 6000 4500

Föräldrarnas kostnader
för och uppehälle 48 000 39000 42 300resa
alt. eskortkostnad -
Total kostnad vid
hämtning 98 380 88 915 74 200
eskort -

Fem observationer
z Föräldrarnas administrativa kostnader m.m.
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årfrån Chilebarnadoptionvidadoptionskostnader ettGenomsnittliga5.3.2Tabell av
1992, kr.

ACKostnadsslag

administrations-Organisationens
70016kostnader

i ChileKostnader för barnet
19 600m.m.advokatkostnadervårda

Översättnings-, legaliserings-och
6 000kostnader

forkostnaderFöräldrarnas resa
00040uppehälle alt.och

eskortkostnad -

30082hämtningvidkostnadTotal
eskort -

frånbarnadoptionvid ettadoptionskostnaderGenomsnittliga5.3.3Tabell av
år 1992, kr.Colombia

ACACKostnadsslag
kontaktprivatkontaktstatlig

administrations-Organisationens
7301873018kostnader

Colombiaiför barnetKostnader
400255008m.m.advokatkostnadervård-,

Översättnings-, legaliserings-och
00060006kostnader

förkostnaderFöräldrarnas resa
6003780037alt.uppehälleoch

eskortkostnad --
87 73003071hämtningvidkostnadTotal

eskort --
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Tabell 5.3.4 Genomsnittliga adoptionskostnader vid adoption frånbarnettav
Guatemala år 1992, kr.

Kosmadsslag FFIA

Kostnader för barnet i Guatemala
várd-, advokatkostnader m.m. 46 700

Översättnings-, legaliserings-och
kostnader 6 000

Föräldrarnas kostnader for resa
och uppehälle alt. -
eskortkostnad 13 000

Total kostnad vid hämtning -
eskort 83 965

Tabell 5.3.5 Genomsnittliga adoptionskostnader vid frånadoption barn Indienettav
år 1992, kr.

Kostnadsslag AC BFA-A FFIA

Organisationens administrations-
kostnader 23 940 28 000 20 455

Kostnader för barnet i Indien
vård-, advokatkostnader m.m. 18 400 23 000 16 300

Översättnings-, och legaliserings-
kostnader 5 000 5 000 5 000

Föräldrarnas kostnader för resa
och uppehälle alt. 28 000 25 000 28 000
eskortkostnad 13 700 10 500 13 000

Total kostnad vid hämtning 75 340 81 000 69 755
eskort 61 040 66 500 54 755
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från Koreaadoption barnadoptionskostnader vid ettGenomsnittliga5.3.6Tabell av
år 1992, kr.

ACKostnadsslag -

administrations-Organisationens
17 200kostnader

i Koreaför barnetKostnader
35 100m.m.advokatkostnadervård-,

Översättnings-, legaliserings-och
5 000kostnader

kostnader forFöräldrarnas resa
26 000alt.uppehälleoch
14 500eskortkostnad

83 300hämtningkostnad vidTotal
80071eskort

från Sribarnadoptionvidadoptionskostnader ettGenomsnittligaTabell 5.3.7 av
årLanka 1992, kr.

SLBVFFIABFA-AKostnadsslag

19 40019 80528 000administrations-Organisationens
kostnader

i Sri LankaKostnader för barnet
250300 ll2 000 15advokatkostnader m.m.várd-,

Översättnings-, legaliserings-och
000000 5000 55kostnader

förFöräldrarnas kostnader resa
000000 223030 000och uppehälle alt.

eskortkostnad ---
9505770 105hämtning 65 000vidTotal kostnad

eskort ---
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frånadoption barn ThailandGenomsnittliga adoptionskostnader vidTabell 5.3.8 ettav
år 1992, kr.

ACKostnadsslag

Organisationens administrations- 20 300
kostnader

for i ThailandKostnader barnet
4 200vård-, advokatkostnader m.m.

Översättnings-, legaliserings-och
0005kostnader

Föräldrarnas kostnader för resa
37 500uppehälle alt.och

eskortkostnad -

hämtning 67 000Total kostnad vid
eskort

frånadoption VietnamTabell 5.3.9 Genomsnittliga adoptionskostnader vid barnettav
år 1992, kr.

adoptionEnskildKostnadsslag AC

Organisationens administrations-
219 640 400kostnader

i VietnamKostnader för barnet
9 200 2 100várd-, advokatkostnader m.m.

Översättnings-, legaliserings-och
5 000 5 000kostnader

Föräldrarnas kostnader för resa
3435 000 800och uppehälle alt.

eskortkostnad - -

hämtning 42 300Total kostnad vid 68 840
eskort

observationer.Två
2 administrativaFöräldrarnas kostnader m.m.
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frånTabell 5.3.l0 Genomsnittliga adoptionskostnader vid adoption Etiopienbarnettav
år 1992, kr.

ACKostnadsslag

Organisationens administrations-
kostnader 21 090

iKostnader for Etiopienbarnet
vårda advokatkostnader m.m. 11 500

Översättnings-, legaliserings-och
kostnader S 000

Föräldrarnas kostnader for resa
och uppehälle alt. 22 000
eskortkostnad 10 000

vid hämtningTotal kostnad 59 S90
eskort 47 590

frånTabell 5.3.1] Genomsnittligt: adoptionskostnader vid adoption barn Polenettav
år 1992, kr.

1Kostnadsslag AC Enskild adoption

Organisationens administrations-
2kostnader 22 440 4 200

Kostnader for ibarnet Polen
vård-, advokatkostnader 150 100m.m. 5 5

Översättnings-, och legaliserings-
kostnader 2 000 500ll

Föräldrarnas kostnader for resa
och uppehälle alt. 18 000 24 100
eskortkostnad - -

vidTotal kostnad hämtning 47 590 44 900
eskort - -

20 observationer
2 administrativaFöräldrarnas kostnader m.m.
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Tabell 5.3.12 Genomsnittliga adoptionskostnader frånvid adoption barnettav
årRumänien 1992, kr.

Kostnadsslag AC FFIA

Organisationens administrations-
kostnader 22 250 19 265

Kostnader för barnet i Rumänien
várd-, advokatkostnader m.m. 31 500 20 400

Översättnings, legaliserings-och
kostnader 2 000 2 000

Föräldrarnas kostnader för resa
och uppehälle alt. 21 000 15 000
eskortkostnad - -
Total kostnad vid hämtning 76 750 56 665
eskort
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