DETTA EX. SKICKAS TILL KANSLIET

Regler för adoption genom Barnens Vänner
Avgiftsdebitering vid
avbruten adoption

Kostnader
Barnens Vänner, BV, är en
ideell förening som drivs helt
utan vinstintresse. För
närvarande utgår nedanstående
avgifter vid adoption via BV:

Medlemsavgift
400 kr per familj och kalenderår.
Alla som ska adoptera via BV
måste vara medlemmar.
Avgiften fastställs varje år av
föreningens årsstämma.

Registreringsavgift
1700 kr. När den inbetalas står
ni i adoptionskö i ett år från och
med det datum då betalningen
kommit oss tillhanda.
Turordningen i adoptionskön
bestäms utifrån dagen för
notering av verkställd betalning
på BV:s anvisade konto.

Återregistreringsavgift
500 kr per år. Om ni efter ett år
fortfarande vill stå kvar i kön
och ännu inte erhållit något
förmedlingsbeslut ska
återregistreringsavgift betalas.
Återregistreringsavgiften
betalas maximalt i tre år.

Administrationsavgift
98 000 kr vid adoption av ett
barn, 108 000 kr vid syskonadoption (2 barn), 118 000 kr
vid syskonadoption (3 barn).
I avgiften ingår 500 kr till
förpliktelsefonden och, om det
ekonomiska läget tillåter,
1 000 kr till jubileumsfonden.
Administrationsavgiften liksom
registrerings- och
återregistreringsavgift fastställs
årligen av styrelsen. Ni betalar
den avgift som gäller vid
avresetillfället. Hälften av
administrationsavgiften betalas
när förmedlingsbeslut lämnats.
Resterande del erläggs när
barnbesked lämnats och
accepterats av familjen.

1. Medlems-, registrerings- och
återregistreringsavgifter: BV
behåller hela avgiften.
2. Administrationsavgift:
a) Avbrott utan familjens egen
förskyllan; stopp i utlandet,
MFoF beviljar ej auktorisation
eller förhållandena ändras i
utlandet så adoptionen ej kan
genomföras eller att CSS tackar
nej efter förhandsgranskning.
När familjen har betalat
hälften av den totalt avgiften:
BV återbetalar 25% av den
inbetalade avgiften.
När familjen har betalat full
administrationsavgif: BV
återbetalar 75%.
b) Avbrott orsakat av familjen,
t ex. beslut att avbryta
adoptionen eller nya uppgifter
framkommer som medför att
förmedlingsbeslut ej längre
gäller:
Innan barn utsetts: BV
debiterar hälften av den totala
administrationsavgiften.
Om barn utsetts: BV debiterar
full administrationsavgift samt
eventuella faktiska kostnader i
utlandet.
Om myndighet i Sverige eller
utlandet avslår
adoptionsansökan gäller
samma regler som vid avbrott
orsakat av familjen.
De angivna avgifterna och den
angivna avgiftsdebiteringen vid
avbruten adoption kan komma
att ändras genom beslut av
föreningens styrelse. Sådant
beslut får även bindande
verkan för ”Försäkran &
Fullmakt” som undertecknats
före beslut
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Övrigt
BV:s förmedlingsplikt upphör
för alltid att gälla för de
adoptanter som under
adoptionsprocessen samtidigt
väntar barn på annat sätt än
spontan graviditet
Utgångspunkten för all
adoptionsverksamhet är att
övergivna barn ska få föräldrar.
Att adoptionsansökan sänts till
utlandet innebär aldrig någon
garanti att man kommer att få
ett barn. Det slutgiltiga beslutet
ligger alltid hos barnets
företrädare i barnets
födelseland.
Familjen förbinder sig att inte
skicka sin adoptionsansökan
via annan organisation eller till
ett annat land under tiden de
har en ansökan i utlandet via
BV.
BV kan inte garantera
handläggningstider och totala
kostnader. De kostnadsberäkningar som redovisas
grundar sig på föregående års
kostnader samt beräknade
kostnadsökningar innevarande
år.
BV kan inte lämna några
garantier angående barnets
hälsotillstånd.
Alla familjer som söker
adoptionshjälp genom BV
förbinder sig att ta del av
utskickad information och att
lämna fullständiga och korrekta
uppgifter till föreningen. Alla
förändringar som kan ha
betydelse för möjligheten att ta
emot ett barn ska omgående
meddelas BV.
Familjerna förbinder sig också
att lämna uppföljningsrapporter om barnets
utveckling i enlighet med de
villkor som föreskrivits av
myndigheterna i barnets
födelseland.

FÖRSÄKRAN & FULLMAKT
Vi har tagit del av ovanstående regler och accepterar att de tillämpas i vårt adoptionsärende. Vi ger tillstånd till BV att inhämta
kompletterande upplysningar i vårt ärende från socialnämnd, övriga adoptionsorganisationer samt behandlande läkare.
Vi förbinder oss också att under ärendets gång på inget som helst sätt offentliggöra det blivande adoptivbarnets identitet.
Ort, datum och år ________________________________________________________________________________________
Underskrift & namnförtydl. _________________________________________________________________________________
Underskrift & namnförtydl.

_____________________________________________________________

DETTA EX. BEHÅLLER NI

Regler för adoption genom Barnens Vänner
Avgiftsdebitering vid
avbruten adoption
Kostnader
Barnens Vänner, BV, är en
ideell förening som drivs helt
utan vinstintresse. För
närvarande utgår nedanstående
avgifter vid adoption via BV:

Medlemsavgift
400 kr per familj och kalenderår.
Alla som ska adoptera via BV
måste vara medlemmar.
Avgiften fastställs varje år av
föreningens årsstämma.

Registreringsavgift
1700 kr. När den inbetalas står
ni i adoptionskö i ett år från och
med det datum då betalningen
kommit oss tillhanda.
Turordningen i adoptionskön
bestäms utifrån dagen för
notering av verkställd betalning
på BV:s anvisade konto.

Återregistreringsavgift
500 kr per år. Om ni efter ett år
fortfarande vill stå kvar i kön
och ännu inte erhållit något
förmedlingsbeslut ska
återregistreringsavgift betalas.
Återregistreringsavgiften
betalas maximalt i tre år.

Administrationsavgift
98 000 kr vid adoption av ett
barn, 108 000 kr vid syskonadoption (2 barn), 118 000 kr
vid syskonadoption (3 barn).
I avgiften ingår 500 kr till
förpliktelsefonden och, om det
ekonomiska läget tillåter,
1 000 kr till jubileumsfonden.
Administrationsavgiften liksom
registrerings- och
återregistreringsavgift fastställs
årligen av styrelsen. Ni betalar
den avgift som gäller vid
avresetillfället. Hälften av
administrations-avgiften
betalas när förmedlingsbeslut
lämnats. Resterande del erläggs
när barnbesked lämnats och
accepterats av familjen.

1. Medlems-, registrerings- och
återregistreringsavgifter: BV
behåller hela avgiften.
2. Administrationsavgift:
a) Avbrott utan familjens egen
förskyllan; stopp i utlandet,
MFoF beviljar ej auktorisation
eller förhållandena ändras i
utlandet så adoptionen ej kan
genomföras eller att CSS tackar
nej efter förhandsgranskning.
När familjen har betalat
hälften av den totalt avgiften:
BV återbetalar 25% av den
inbetalade avgiften.
När familjen har betalat full
administrationsavgif: BV
återbetalar 75%
b) Avbrott orsakat av familjen,
t ex. beslut att avbryta
adoptionen eller nya uppgifter
framkommer som medför att
förmedlingsbeslut ej längre
gäller:
Innan barn utsetts: BV
debiterar hälften av den totala
administrationsavgiften.
Om barn utsetts: BV debiterar
full administrationsavgift samt
eventuella faktiska kostnader i
utlandet.
Om myndighet i Sverige eller
utlandet avslår
adoptionsansökan gäller
samma regler som vid avbrott
orsakat av familjen.
De angivna avgifterna och den
angivna avgiftsdebiteringen vid
avbruten adoption kan komma
att ändras genom beslut av
föreningens styrelse. Sådant
beslut får även bindande
verkan för ”Försäkran &
Fullmakt” som undertecknats
före beslutet.
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Övrigt
BV:s förmedlingsplikt upphör
för alltid att gälla för de
adoptanter som under
adoptionsprocessen samtidigt
väntar barn på annat sätt än
spontan graviditet
Utgångspunkten för all
adoptionsverksamhet är att
övergivna barn ska få föräldrar.
Att adoptionsansökan sänts till
utlandet innebär aldrig någon
garanti att man kommer att få
ett barn. Det slutgiltiga beslutet
ligger alltid hos barnets
företrädare i barnets
födelseland.
Familjen förbinder sig att inte
skicka sin adoptionsansökan
via annan organisation eller till
ett annat land under tiden de
har en ansökan i utlandet via
BV.
BV kan inte garantera
handläggningstider och totala
kostnader. De kostnadsberäkningar som redovisas
grundar sig på föregående års
kostnader samt beräknade
kostnadsökningar innevarande
år.
BV kan inte lämna några
garantier angående barnets
hälsotillstånd.
Alla familjer som söker
adoptionshjälp genom BV
förbinder sig att ta del av
utskickad information och att
lämna fullständiga och korrekta
uppgifter till föreningen. Alla
förändringar som kan ha
betydelse för möjligheten att ta
emot ett barn ska omgående
meddelas BV.
Familjerna förbinder sig också
att lämna uppföljningsrapporter om barnets
utveckling i enlighet med de
villkor som föreskrivits av
myndigheterna i barnets
födelseland.

FÖRSÄKRAN & FULLMAKT
Vi har tagit del av ovanstående regler och accepterar att de tillämpas i vårt adoptionsärende. Vi ger tillstånd till BV att inhämta
Övrigt
kompletterande upplysningar i vårt ärende
från socialnämnd, övriga adoptionsorganisationer samt behandlande läkare.
Vi förbinder oss också att under ärendets
gång
på inget som helstupphör
sätt offentliggöra det blivande adoptivbarnets identitet.
BV:s
förmedlingsplikt
för alltid att gälla för de
adoptanter som under
Ort, datum och år ________________________________________________________________________________________
Underskrift & namnförtydl. _________________________________________________________________________________
Underskrift & namnförtydl.

_____________________________________________________________

