Allmänna krav för sammanslutningar som söker auktorisation
Enligt lagen (1997:192) om internationell adoptionsförmedling har Myndigheten för
internationella adoptionsfrågor att avgöra frågor om auktorisation och utöva tillsyn över
de auktoriserade sammanslutningarna för adoptionsförmedling i enlighet med följande

Auktorisation att arbeta med internationell adoptionsförmedling i Sverige får ges åt
en sammanslutning under förutsättning
att sammanslutningen har till huvudsakligt syfte att förmedla internationella adoptioner,
att sammanslutningen kommer att förmedla internationella adoptioner
- på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt,
- utan vinstintresse och
- med barnets bästa som främsta riktmärke och
att sammanslutningen har
- styrelse och
- revisorer samt
- stadgar som är utformade så att sammanslutningen är öppen på sådant sätt
att den som vill bli medlem eller anlita sammanslutningen också har rätt att bli
medlem eller att få anlita sammanslutningen och
att den som är medlem eller anlitar sammanslutningen för adoptionsförmedling
har insyn i verksamheten

Auktorisation att arbeta med internationell adoptionsförmedling i ett annat land, i
viss del av ett annat land eller med viss adoptionskontakt i ett annat land får ges åt
en sammanslutning under förutsättning
att sammanslutningen har auktorisation att arbeta med internationell adoptionsförmedling
i Sverige,
att det land sammanslutningen vill samarbeta med har en adoptionslagstiftning eller annan tillförlitlig reglering av internationell adoption, som beaktar de grundläggande principer för internationell adoption som uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter
och i 1993 års Haagkonvention om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner,
att samarbetslandet eller den aktuella delen av det andra landet har en fungerande
administration kring internationell adoptionsverksamhet,
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att sammanslutningen kommer att förmedla internationella adoptioner från det andra
landet eller den aktuella delen av det andra landet på
- ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt,
- utan vinstintresse och
- med barnets bästa som främsta riktmärke.
att sammanslutningen redovisar kostnaderna i utlandet och hur de fördelar sig och
att det med hänsyn till kostnadsbilden och omständigheterna i övrigt bedöms som
lämpligt att sammanslutningen samarbetar med det andra landet
att sammanslutningens eventuella andra verksamheter hålls ekonomiskt och om möjligt
personellt skilda från adoptionsverksamheten så att dessa andra verksamheter inte äventyrar förtroendet för adoptionsverksamheten.

Krav som ställs för att en sammanslutning skall få verka i ett annat land, viss del av
ett annat land eller med viss adoptionskontakt i ett annat land
att en sammanslutning som beviljats auktorisation för att arbeta med internationell adoptionsförmedling i ett annat land, viss del av ett annat land eller med viss adoptionskontakt
i ett annat land, får verka i det landet endast om behörig myndighet i det andra landet har
gett sitt tillstånd till det, eller har förklarat att den är beredd att acceptera
sammanslutningens verksamhet i landet.

Krav som ställs på sammanslutningens löpande verksamhet är
att sammanslutningen tillhandahåller internationell adoptionsförmedling åt sökande som
har medgivande att ta emot ett utländskt barn för adoption
(skyldigheten gäller inte i det fall sammanslutningen inte har någon utländsk kontakt som
kan förmedla barn till sökanden eller i det fall sökanden misskött sina ekonomiska eller
andra avtalade förpliktelser gentemot sammanslutningen),
att de avgifter som tas ut av dem som anlitar sammanslutningen är skäliga,
att sammanslutningen skyndsamt meddelar MIA sådana förändringar i sammanslutningens verksamhet i Sverige och i utlandet samt sådana förändringar i politiska, juridiska
eller andra förhållanden i utlandet som kan ha betydelse för förmedlingsverksamheten,
att sammanslutningen dokumenterar hela förmedlingsverksamheten i enlighet med lagen
(1997:192) om internationell adoptionsförmedling och MIA:s villkor,
att sammanslutningen skickar handlingar i ett visst adoptionsärende till den socialnämnd
som avses i 6 kap. 15 § socialtjänstlagen (2001:453),
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att sammanslutningen, om den upphör med sin förmedlingsverksamhet, överlämnar dokumentationen av förmedlingsverksamheten till MIA,
att den som en sammanslutnings handlingar i förmedlingsverksamheten rör, på begäran
och så snart som möjligt, av sammanslutningen tillhandahålls efterfrågade handlingar för
läsning eller avskrivning på stället eller i avskrift eller kopia, om det inte kan antas att en
annan enskild person lider men, och att frågor om utlämnande i anledning härav prövas
av den som ansvarar för handlingarna, varvid om denne anser att någon handling eller en
del av en handling inte bör lämnas ut, han eller hon genast med eget yttrande överlämnar
frågan till MIA för prövning,
att sammanslutningen, om inte annat har avtalats, vid varje tillfälle skall kunna betala
tillbaka medel som en sökande har inbetalat till den auktoriserade sammanslutningen
och som inte avser ersättning för intjänat arvode, uppkomna kostnader eller gjorda
utlägg samt hålla sådana medel skilda från den auktoriserade sammanslutningens egna
medel,
att sammanslutningen har ekonomiska medel för avveckling av densamma och
att den som är eller har varit verksam inom en auktoriserad sammanslutning inte obehörigen röjer vad han eller hon därvid fått veta om enskildas personliga förhållanden.

Sammanslutningen är därutöver skyldig att tillhandahålla av MIA begärda upplysningar
och handlingar som behövs för MIA:s tillsyn.
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