
Barne- og likestillingsdepartementet
Barne- og ungdomsavdelingen
Postboks 8036 Dep
0030 Oslo

Deres ref: Vår ref: 2008/10460-16

Høring - Forslag til endring i adopsjonsloven og barnevernloven

BARNE-OG LIKESTILLING DEP.

Arkivkode:.

Dato:

Saksnr:

Arkivkode: 008 Dato: 09.06.2009

Det vises til høringsnotat — Forslag til endringer i adopsjonsloven barnevernloven, av april 2009,
samt departementets høringsbrev av 16. april 2009 hvor høringsinstansene gis frist til 15. juni 2009
til å komme med innspill.

Ad kontakt mellom barnet og biologiske foreldre etter en adopsjon etter barnevernloven  —
åpen adopsjon
Etter en gjennomgang av høringen fremholdes at Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat),
region sør, støtter forslaget fra Barne- og likestillingsdepartementet fullt ut.

Bufetat, region sør, vil likevel bemerke at enkelte praktiske problemer knyttet til gjennomføring
av samvær savnes omtalt i høringen. Det tenkes da særlig på i hvilken gad adopsjonsforeldrene
plikter å tilrettelegge for samvær, herunder adoptivforeldrenes adgang til å flytte innen- og
utenlands.

Bufetat, region sør, finner også grunn til å komme med følgende innspill;

Når departementet nå går inn for åpen adopsjon ved adopsjon etter barnevernloven § 4-20, bør
det samtidig vurderes om det skal åpnes for åpen adopsjon i samtykkesakene som behandles av
Bufetat. Det tenkes da på både de sakene hvor barnet er plassert etter barnevernloven § 4-4 femte
ledd og sakene hvor barneverntjenesten har overtatt omsorgen etter barnevernloven § 4-12, hvor
foreldrene samtykker til adopsjon. I sakene som behandles av Bufetat er partene mer åpne for
samarbeid. Utgangspunktet for et samarbeid videre i disse sakene kan således være svært godt og
ikke minst naturlig. Det er videre ingen grunn til at barn i sakene som behandles av Bufetat ikke
skal ha denne samme "rettigheten", eller denne økte rettslige sikkerheten, som de barn som
adopteres etter barnevernloven § 4-20.

I høringen påpeker departementet flere positive grunner til åpen adopsjon, utover det at det vil
medføre økt bruk av tvangsadopsjon, som er minst like aktuelle og viktige i sakene som
behandles av Bufetat.

Bufetat, region sør, påpeker for orden skyld at de overnevnte anførsler kun gjør seg gjeldende i
de adopsjonstilfellene hvor barnet på forhånd har vært plassert etter barnevernloven § 4-4 femte
ledd eller § 4-12, og ikke de øvrige adopsjonssakene som behandles av Bufetat.
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Ad anerkjennelse av adopsjoner gjennomført i adopsjonsforeldrenes statsborgerland
Etter en gjennomgang av høringen på dette punkt, fremholdes at Bufetat, region sør, støtter
forslaget fra Barne- og likestillingsdepartementet fullt ut. Vi har ingen kommentarer eller innspill
utover dette.
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