RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND / KALAALLIT NUNAANNI RIGSOMBUDSMANDI
Postboks 1030, 3900 Nuuk, Telefon: 321001, Fax: 324171
E-mail: ro@gl.stm.dk

Ansøgning om godkendelse som adoptant
Qitornavissiartaartussatut akueritinnissamik qinnuteqaat
Mandens fulde navn:
Angutip atii tamaasa:

Kvindens fulde navn:
Arnap atii tamaasa:

Fødselsdato og år:
Ulloq ukiorlu inuuffik:

Fødselsdato og år:
Ulloq ukiorlu inuuffik:

Statsborgerskab:
Naalagaaffimmi innuttaaneq:

Statsborgerskab:
Naalagaaffimmi innuttaaneq:

Adresse:
Najugaq:

Adresse:
Najugaq:

Kommune:
Kommuni:

Kommune:
Kommuni:

Telefon privat (evt. mobil):
Oqarasuaat namminerisaq
(im. angallattagaq):
Telefon arbejde:
Suliffimmi oqarasuaat:

Telefon privat (evt. mobil):
Oqarasuaat namminerisaq
(im. angallattagaq):
Telefon arbejde:
Suliffimmi oqarasuaat:

Evt. e-mail-adresse:
E-mail-adresseqaruit:

Evt. e-mail-adresse:
E-mail-adresseqaruit:

Hvor længe har I boet sammen?
Qanoq sivisutigisumik najugaqatigiippisi?
Hvornår har I indgået ægteskab?
Qanga katippisi?
Har du tidligere været gift?
Siornatigut katisimanikuuit?

Har du tidligere været gift?
Siornatigut katisimanikuuit?

Har I fælles børn? (oplys navn, fødselsdato og år)
Aappallu meeraqarpisi? (Aqqa, ulloq ukiorlu inuuffia ilisimatitsissutigikkit)

Har du særbørn? (oplys navn, fødselsdato og år)
Immikkut meeraqarpit?( Aqqa, ulloq ukiorlu inuuffia
ilisimatitsissutigikkit)

Har du særbørn? (oplys navn, fødselsdato og år)
Immikkut meeraqarpit?( Aqqa, ulloq ukiorlu inuuffia
ilisimatitsissutigikkit)

Hvis ja, bor barnet/børnene hos dig?
Aappeeruit meeraq/meeqqat ilinni najugaqarpa/t?

Hvis ja, bor barnet/børnene hos dig?
Aappeeruit meeraq/meeqqat ilinni najugaqarpa/t?

Hvilken uddannelsesmæssig baggrund har du?
Ilinniagaqarnikkut qanoq tunuliaqutaqarpit?

Hvilken uddannelsesmæssig baggrund har du?
Ilinniagaqarnikkut qanoq tunuliaqutaqarpit?

Hvad er din nuværende stilling?
Maannakkut sumi atorfeqarpit?

Hvad er din nuværende stilling?
Maannakkut sumi atorfeqarpit?

Godkendt af Fa mili est yrelsen
Ilaqutariinnermut Aqutsisoqarfimmit akuerineqarpoq

Rigsombuddets j.nr._______________________

- 2 Beskæftigelse og beskæftigelsessted inden for de sidste 5 år:
Ukiuni kingullerni tallimani atorfik aamma suliffigisaq:

Beskæftigelse og beskæftigelsessted inden for de sidste 5 år:
Ukiuni kingullerni tallimani atorfik aamma suliffigisaq:

Har du været straffet?
Pineqaatissinneqarnikuuit?
Hvis ja, hvornår og for hvad?
Aappeeruit, qanga aamma sumut tunngatillugu?

Har du været straffet?
Pineqaatissinneqarnikuuit?
Hvis ja, hvornår og for hvad?
Aappeeruit, qanga aamma sumut tunngatillugu?

Oplysninger vedrørende jeres bolig:
Ineqarnersi pillugu paasissutissat:
Kort beskrivelse af boligens type, beliggenhed og omgivelser:
Inissi qanoq ittuunera, sumiiffia avatangiisaalu naatsunnguamik allaaserikkit:

Boligens størrelse (m2 og antal rum):
Najukkap angissusaa (m2 aamma init amerlassusaat):
Økonomiske oplysninger:
Aningaasaqarnikkut paasissutissat:
Månedlig indtægt før skat:
Qaammammut isertitat akileraarutit peernagit:

Månedlig indtægt før skat:
Qaammammut isertitat akileraarutit peernagit:

Månedlig indtægt efter skat:
Qaammammut isertitat akileraarutit peerlugit:

Månedlig indtægt efter skat:
Qaammammut isertitat akileraarutit peerlugit:

Månedlige faste udgifter:
Qaammammut aalajangersimasumik aningaasartuutit:

Månedlige faste udgifter:
Qaammammut aalajangersimasumik aningaasartuutit:

Bidragsrestancer, skatterestancer eller anden gæld til det offentlige:
Akilersuutinut, akileraarutinut kinguaattoorutit imaluunniit pisortanut akiitsut allat:

Bidragsrestancer, skatterestancer eller anden gæld til det offentlige:
Akilersuutinut, akileraarutinut kinguaattoorutit imaluunniit pisortanut akiitsut allat:

Har du modtaget offentlig hjælp el.lign.?
Pisortaniit ikiorsiissutinik imal. ass. pinikuuit?

Har du modtaget offentlig hjælp el.lign.?
Pisortaniit ikiorsiissutinik imal. ass. pinikuuit?

Hvis ja, hvilken form for hjælp?
Aappeeruit, ikiorsiissut suna?

Hvis ja, hvilken form for hjælp?
Aappeeruit, ikiorsiissut suna?

hvornår?
qanga?
hvor?
sumi?

hvornår?
qanga?
hvor?
sumi?

- 3 Tilhører du folkekirken eller et trossamfund?
Ilagiinnut imaluunniit upperisarsioqatigiinnut ilaavit?

Tilhører du folkekirken eller et andet trossamfund?
Ilagiinnut imaluunniit upperisarsioqatigiinnut ilaavit?

Hvis ja, hvilket?
Hvis ja, hvilket?
Aappeeruit, sorleq?
Aappeeruit, sorleq?
Jeg/vi ansøger om at blive godkendt til adoption af (sæt kryds):
Uanga/uagut qinnuteqarpugut akuersisoqassasoq uumap qitornavissiartaarinissaanut (krydsileruk):
 fremmed barn
meeraq ilisarisimanngisarput
 et barn, som jeg/vi kender (anfør barnets navn):
meeraq ilisarisimasara/rput(meeqqap aqqa allaguk):

Jeg/vi ansøger om at blive godkendt til adoption af (sæt kryds)
Uanga/uagut qinnuteqarpugut akuersisoqassasoq uumap qitornavissiartaarinissaanut (krydsileruk)
 et enkelt barn
meeraq ataaseq
 tvillingepar
marlulissat
 søskende, antal ___________
qatanngutigiit, qassit __________
Jeg/vi ansøger om at blive godkendt til adoption af barn (børn) i alderen:
Uanga/uagut qinnuteqarpugut akuersisoqassasoq meeqqap (meeqqat)
ima ukiullip/-llit qitornavissiartaarinissaanut:
Særlige bemærkninger, herunder om baggrunden for ønsket om adoption:
Immikkut oqaaseqaatit, ilanngullugu qitornavissiartaarnissamik kissaateqarnermut tunngaviusoq:

Har I tidligere ansøgt om godkendelse som adoptant(er)?
Qitornavissiartaartussatut akuerineqarnissaq pillugu siornatigut qinnuteqarnikuuit(si)?
Hvis ja,
Aappeeruit,
1) hvilken myndighed behandlede sagen?
pisortat sorliit suliaq suliarivaat?
2) blev der stillet et konkret barn i forslag til jer?
meeraq aalajangersimasoq ilissinnut siunnersuutigineqarpa?
Hvis ja, hjemtog I barnet?
Aappeeruit, meeraq tiguisiuk?
Jeg er bekendt med, at oplysningerne er afgivet under straffeansvar i henhold til kriminallovens § 57, hvorefter, den, der til brug i
retsforhold, der vedrører det offentlige, afgiver urigtig skriftlig erklæring eller skriftligt bevidner noget, hvorom han ingen kundskab har, kan straffes i henhold til kriminallovens § 118.
Jeg giver tilladelse til, at Rigsombudsmanden indhenter de nødvendige oplysninger i folkeregisteret om mine bopælsforhold samt
oplysninger i kriminalregisteret.
Jeg giver tilladelse til, at Rigsombudsmanden fra kommunen kan indhente en udtalelse om, hvorvidt kommunen har indvendinger
imod, at der meddeles plejetilladelse. Jeg giver desuden tilladelse til, at sagens oplysninger kan videregives til den formidlende

- 4 organisation og til Grødlands Hjemmestyre, bl.a. med henblik på senere videregivelse af oplysningerne til de udenlandske kontakter og med henblik på videregivelse til kommunen i forbindelse med udfærdigelse af plejetilladelse.
Jeg er bekendt med, at jeg under sagen har pligt til straks at underrette Rigsombudsmanden om graviditet eller andre væsentlige
ændringer i mine familiemæssige, sociale og helbredsmæssige forhold.
Jeg er endvidere indforstået med, at Rigsombudsmanden som led i sagsbehandlingen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger. Hvis Rigsombudsmanden under sagens behandling forelægger sagen for Adoptionsnævnet eller Familiestyrelsen, eller hvis der klages til nævnet eller styrelsen, vil disse myndigheder også kunne foretage behandling m.v. af personoplysninger.
Ilisimavara paasissutissat tunniunneqartut pinerluttulerinermi inatsimmi § 57 naapertorlugu pineqaatissiissutaasumik akisussaaffeqartoqarluni, tamatumap kingorna, inuk inatsisitigut pissutsini, pisortanut tunngassuteqartuni, atugassamik allakkatigut
eqqunngitsunik nalunaaruteqartoq imaluunniit allakkatigut uppernarsaasoq ilisimasaqannginnerarluni, pinerluttulerinermi
inatsimmi § 118 naapertorlugu pineqaatissinneqarsinnaavoq.
Akuersaarpara Rigsombudsmandi ineqarnikkut atukkakka pillugit paasissutissanik pisariaqartunik inunnik nalunaarsuisarfimmut
piniassasoq aammalu paasissutissanik pinerluuteqarsimasunik nalunaarsuisarfimmut piniassasoq.
Akuersaarpara Rigsombudsmandi kommunimiit oqaaseqaammik piniarsinnaasoq, meerarsiaqarnissamik akuersissuteqarnissamut
kommuni akerliliissutissaqarnersoq pillugu. Aammattaaq akuersaarpara suliami paasissutissat peqatigiiffimmut meeravissiartaarnissami attaveqaataasumut aamma Namminersorlutik Oqartussanut ingerlateqqinneqarsinnaasut, ilaatigut paasissutissat
nunami allami attaveqaatinut kingusinnerusukkut ingerlateqqinneqarnissaat siunertaralugu aammalu meerarsiaqarnissamut akuersissutip sananeqarneranut atatillugu kommunimut ingerlateqqinneqarnissaat siunertaralugu.
Ilisimavara suliap ingerlanerani pisussaallunga Rigsombudsmandi erngerlunga paasitissallugu naartulersimaguma imaluunniit
ilaqutariinnikkut, inuttut atukkatigut peqqissutsikkuillu allannguutit annertuut allat pillugit.
Aammattaaq akueraara Rigsombudsmandi suliamik suliaqarnerminut atatillugu paasissutissanik uannut tunngasunik katersisinnaasoq, suliaqarsinnaasoq aamma ingerlatitseqqiisinnaasoq. Rigsombudsmandip suliaq suliamik suliaqarnermini Adoptionsnævnimut imaluunniit Ilaqutariinnermut Aqutsisoqarfimmut saqqummiuppagu imaluunniit nævnimut imaluunniit aqutsisoqarfimmut
maalaaruteqartoqarpat, pisortat taakkua inuk pillugu paasissutissat aamma suliaq suliarisinnaassavaat il.il.
Dato:
Ulloq:
Underskrift:
Atsiorneq:

Dato:
Ulloq:
Underskrift:
Atsiorneq:

Ansøgningsskemaet sendes til Rigsombudsmanden.
Qinnuteqarnissamut immersugassaq Rigsombudsmandimut nassiunneqassaaq.

- 5 Bestemmelser fra bekendtgørelsen for Grønland om godkendelse som adoptant
§ 3. Ansøgning om godkendelse som adoptant indgives til Rigsombudsmanden. Et ægtepar indgiver ansøgningen i
fællesskab.
§ 4. Ansøgningen indgives på en blanket, der er godkendt af Familiestyrelsen. Ansøgningen skal vedlægges:
1) fødsels- og dåbsattest/fødsels- og navneattest,
2) vielsesattest, hvis ansøgeren er gift,
3) skatteattest og restanceerklæring,
4) helbredserklæring og
5) helbredsattest.
Stk. 2. Helbredserklæring udfyldes af ansøgeren på en blanket, der er godkendt af Familiestyrelsen.
Stk. 3. Helbredsattesten udstedes af ansøgerens sædvanlige læge på en blanket, der er godkendt af Familiestyrelsen.
Hvis en anden læge udsteder attesten, skal ansøgeren give en fyldestgørende grund herfor. Helbredsattesten må ved
ansøgningens indlevering ikke være mere end 3 måneder gammel.
§ 13, stk. 3. Ansøgeren har pligt til at meddele Rigsombudsmanden, hvis der indtræder relevante ændringer i ansøgerens forhold.

Qitornavissiartaartussatut akueritinnissaq pillugu aalajangersakkat Kalaallit Nunaannut nalunaarummeersut
§ 3. Qitornavissiartaartussatut akueritinnissaq pillugu qinnuteqaat Rigsombudsmandimut tunniunneqassaaq. Aappariit ataatsimoorlutik qinnuteqaat tunniutissavaat.
§ 4. Qinnuteqartoqassaaq immersugassaq, Ilaqutariinnermut Aqutsisoqarfimmiit akuerineqarsimasoq, atorlugu.
Qinnuteqaammi ilanngunneqassapput:
6) Inunngornermut- aamma kuisinnermut allagartaq/inunngornermut- atertaarnermullu allagartaq,
7) Katinnermi uppernarsaat, qinnuteqartoq katissimappat,
8) Akileraarutinut uppernarsaat aamma akiligassanut nalunaarut,
9) Peqqissuseq pillugu nalunaarut aamma
10) Peqqissuseq pillugu uppernarsaat.
Imm. 2. Peqqissuseq pillugu nalunaarut qinnuteqartup immersugassamut, Ilaqutariinnermut Aqutsisoqarfimmit
akuerineqarsimasumut, allattussavaa.
Imm. 3. Peqqissuseq pillugu uppernarsaat qinnuteqartup nakorsarisaaniit immersorneqassaaq, immersugassaq
Ilaqutariinnermut Aqutsisoqarfimmit akuerineqarsimasoq atorlugu. Immersugassaq nakorsap allap immersorsimappagu, qinnuteqartoq naammaginartumik tunngavilersuuteqassaaq. Peqqissuseq pillugu uppernarsaat qinnuteqaatip
tunniunneqarnerani qaammatit pingasut sinnerlugit pisoqaassuseqassanngilaq.
§ 13, imm. 3. Qinnuteqartoq pisussaavoq Rigsombudsmandi nalunaarfigissallugu, qinnuteqartup atugaani pingaarutilimmik allannguuteqartoqassappat.

