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Høringsuttalelse - forslag til endringer i adopsjonsloven og barnevernloven

Kontakt mellom barnet og biologiske foreldre etter en adopsjon etter barnevernloven § 4-
20  -  åpen adopsjon
Bufetat region nord har mottatt høring om endringer i adopsjonsloven og barnevernloven, og gir
vår tilslutning til endringen i barnevernloven § 4-20. På bakgrunn av vår erfaring fra arbeidet
med adopsjon vil vi forsøke å belyse vårt syn på endringsforslaget.

I forhold til denne type saker har vi gjennomgått vårt saksarkiv for perioden 2004 til 2008. I
denne perioden har vi mottatt og behandlet rundt 30 søknader om fosterbarnadopsjon hvor
overvekt av sakene er behandlet etter at endringene i barnevernloven § 4-20 trådte i kraft
1.1.2006 (ca 20 saker). 1 sak er behandlet i Fylkesnemd før lovendringen trådte i kraft, og 7 av
sakene er behandlet etter at lovendringen trådte i kraft. De resterende sakene er gitt med
samtykke, 1 avslag og 3 saker der det ikke er mulig å fatte vedtak.

I de sakene Bufetat region nord har erfaring med, som er gitt med samtykke fra biologiske
foreldre, kan vi se at det er opprettet et godt samarbeid mellom adoptivforeldre og biologiske
foreldre. Barnet er gitt forutsigbarhet og trygghet gjennom adopsjon, og gis mulighet til å
opprettholde kontakt med biologisk familie. I mange tilfeller fungerer samarbeidet mellom
adoptivforeldre og biologiske foreldre bra, og Bufetat har fått tilbakemelding fra adoptivforeldre
på at barnet har hatt god nytte av at denne kontakten opprettholdes.

I en del av de sakene som er behandlet ihht barnevernloven § 4-20 har adoptivforeldrene vist stor
vilje til å opprettholde kontakt med biologiske foreldre, men i begrenset omfang. Det kan synes
som konfliktnivået har lagt seg etter at avgjørelse i adopsjonsaken er iverksatt, og et samarbeid
til fordel for barnet har vært mulig å opprette.

Lovendringen forutsetter gode prosesser mellom biologiske foreldre, adoptivforeldre og
barnevern. I utgangspunktet bør kontakt begrenses til samvær med biologiske foreldre. Dersom
kontakten ikke fører til konflikter som har negativ virkning på barnet, kan adoptivforeldre i
samarbeid med barnevernet vurdere om det skal gis muighet for kontakt i form av brev og
telefonsamtaler. Barnets behov for stabilitet og trygghet må være avgjørende, og Bufetat region
nord støtter forslag om at åpen adopsjon ikke vil være egnet dersom barnet motsetter seg
samvær.
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Anerkjennelse av adopsjoner gjennomført i adoptivforeldrenes statsborgerland —
adopsjonsloven  §  19 første ledd
Bufetat region nord gir sin fulle tilslutning til forslag om endring i adopsjonsloven § 19 og har
ingen kommentarer til forslaget.
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