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FAGFORBUNDETS INNSPILL TIL HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I
ADOPSJONSLOVEN OG BARNEVERNLOVEN -

Forslag om adgang til kontakt mellom barnet og biologiske foreldre etter adopsjon etter
barnevernloven
Fagforbundet støtter forslagene til de foreslåtte endringer i barnvernloven. Vi ser det som
positivt at barne- og likestillingsdepartementet ønsker å legge til rette for økt bruk at adopsjon
som barnevernstiltak, og har følgende kommentarer til innføringen av ordningen med "åpen
adopsjon".

Barnevernets rolle som tilrettlegger for kontakt mellom barnet og de biologiske foreldrene må
oppleves støttende og avlastende for adoptivforeldrene. Barnevernstjenesten bør vektlegge et
serviceperspektiv, og kun ha en veiledende rolle overfor adoptivforeldrene, i de tilfeller disse
har bedt om dette. Dette for å understøtte adoptivforeldrenes rettigheter, og for å hindre at den
videre kontakt med biologiske foreldre og barnevernet blir en ekstra belastning og barnet og
dets adoptivforeldre.

Fagforbundet støtter forslaget om at adoptivforeldrenes samtykke til en "åpen adopsjon" må
være en forutsetning for at en slik ordning kan foreslås. Et ønske om en slik ordning bør også
være et uttalt ønske fra barnet selv, hvis barnet er gammelt nok til å uttale seg.

Det er viktig å finne gode retningslinjer for praktisering av alle delene i denne ordningen, slik
at barnet ikke skal komme i en lojalitetskonflikt, eller føle det avviser de biologiske foreldrene
hvis barnet selv ikke ønsker videre samvær med disse etter en adopsjon.

Fagforbudet mener at hvis barnet selv, med støtte fra de aktuelle adoptivforeldrene ytrer sterkt
ønske om å opprettholde kontakt med søsken og eller besteforeldre skal dette bli tatt hensyn
til. Slik blir i større grad en prioritering  hvem  i den biologiske familie det skal opprettholdes
kontakt med, enn i det forslaget som foreligger.

Fagforbundet støtter forslaget om at antall besøk ikke tallfestes, men at det begrenses i samråd
med adoptivfamilien. Når det gjelder hvilken type kontakt dette skal gjelde (samvær, telefon
osv) foreslår vi at det lages et skriftlig forslag i hvert enkelt tilfelle, som beskriver hva slags
type kontakt og hvilken utstrekning som er ønskelig. Dette forslaget bør også inneholde
alternativer til hva som vil skje hvis ikke de biologiske foreldrene holder avtalen.
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Fagforbundet ser det som svært viktig at det foretas en grundig skriftlig avveining av fordeler
og ulemper ved å foreta en åpen adop5ton;:±forkant av hvert enkelt forslag om en slik ordning.
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Forslag til endringer i adopsjonsloven4onii anerkjennelse av adopsjoner på grunnlag av
statsborgerskap
Fagforbundet støtter forslaget til endring F a!,;1opsjonsloven, og innføring av ordningen med
krav om norske myndigheters godkjennin v adoptivforeldre, for at adopsjonen skal være
gyldig i Norge.
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