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Vi viser til departementets brev av 16.04.09. Fylkesmannen i Buskerud støtter departementets
vurdering om at det bør åpnes for rett til en begrenset kontakt mellom barn og biologisk
familie i spesielle tilfeller hvor det er gjennomført adopsjon etter reglene i barnevernloven.
Fylkesmannen vil imidlertid knytte noen kommentarer til enkelte punkter i høringsforslaget.

Innledningsvis mener Fylkesmannen i Buskerud at departementet gjør en viktig bemerkning
når det uttales at åpen adopsjon kun er tenkt å skulle benyttes i særlige unntakstilfeller, samt
at åpen adopsjon bare kan komme på tale der det foreligger en høy grad av sikkerhet for at det
ikke vil oppstå samarbeidsproblemer mellom adoptivforeldrene og de biologiske foreldrene.
Fylkesmannen støtter dette fullt ut, men vil også føye til at i vurderingen omkring åpen
adopsjon bør også momenter som barnets alder, modenhet og behov for kjennskap til
biologisk familie inngå. I tillegg mener Fylkesmannen at varigheten av plasseringen forut for
adopsjon og graden av kontakt med biologisk familie under plasseringen bør være sentrale
vurderingstemaer.

Fylkesmannen ønsker videre å knytte noen kommentarer til punkt 5.3.1 i høringsnotatet, som
gjelder hvilke personer barnet skal sikres kontakt med og hva kontakten skal bestå av.
Departementet foreslår at det bare gis rett til kontakt med biologiske foreldre ved åpen
adopsjon etter barnevernloven, men ber særskilt om høringsinstansenes syn på dette punkt.
Fylkesmannen i Buskerud mener at fylkesnemnda i slike saker bør gis en tilsvarende rett som
i barnevernloven § 4-19 tredje ledd til å vurdere om andre enn biologiske foreldre skal ha rett
til kontakt med barnet, der dette anses som det beste for barnet. Det kan tenkes situasjoner
hvor barnet under plassering har hatt kontakt med besteforeldre eller andre nære
familiemedlemmer, og hvor dette er en positiv relasjon for barnet. Fylkesmanne mener at hvis
så er tilfelle i saker hvor det vurderes at åpen adopsjon er riktig og det beste for barnet, bør
ikke loven avskjære muligheten for fylkesnemnda til å vurdere om kontakt med andre enn
biologiske foreldre kan være aktuelt. Det kan i praksis tenkes saker hvor dette vil  være  en god
løsning for barnet. Vi vil imidlertid understreke at vi ikke mener at dagens praksis med at
barneverntjenesten kan bestemme mer kontakt eller at eventuelle andre personer skal ha
kontakt med barnet skal videreføres i saker om åpen adopsjon. Slik avgjørelsesmyndighet i
denne type saker bør kun ligge til fylkesnemnda.

Videre i punkt 5.3.1 foreslår departementet at det bare innføres en rett til kontakt i form av
samvær. Det bes om høringsinstansenes syn også på dette punkt. Fylkesmannen har merket
seg at i den oversikt over forskning knyttet til åpen adopsjon som er tatt inn i høringsnotatet
anføres det at mange er fornøyd med åpen adopsjon, og at den svært ofte tar form av indirekte
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—FoliFArVimenerat det ut fra denne kunnskapen bør åpnes for at biologisk familie og barn
kwa ha kontakt vih for eksempel telefon, internett eller brev. Det kan være lettere for

noen biologiske forelche å'følge opp kontakt med barnet på en slik måte enn gjennom
----samwer7-Men-F-ylkesMannen støtter departementets vurdering om at en slik rett til indirekte

kontakt lett kan skape diskusjoner med hensyn til hyppighet. Dersom det skal åpnes for
indirekte kontakt, er det derfor etter vår mening en forutsetning at det er klar enighet om
omfang/hyppighet før kontakten fastsettes. Fylkesnemnda bør også ha hjemmel til konkret å
angi omfanget av indirekte kontakt. Dette fremgår allerede av forslagets § 4-20a første ledd
siste punktum. Fylkesmannen støtter denne formuleringen. Dersom biologisk familie ikke
forholder seg til det omfang som er fastsatt av nemnda, bør dette kunne være grunnlag for
endring eller opphør av kontakt.
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Punkt 5.3.3 i høringsnotatet omhandler gjennomføring av kontakt og mulighet for ny prøving
for fylkesnemnda. Departementet foreslår her blant annet at barneverntjenesten skal ha en
rolle ved gjennomføring av kontakt mellom biologisk familie og barnet. Forslaget går ut på at
det er barneverntjenesten i den kommunen hvor adoptivbamet og adoptivforeldrene bor som
skal ha et ansvar i forhold til dette. Det er videre foreslått at barneverntjenesten i rimelig
utstrekning skal dekke partenes nødvendige utgifter til samvær. Fylkesmannen mener at en
slik ordning ikke vil medføre ekstraordinære utgifter eller ressursbruk for de kommunale
barneverntjenester, da det trolig ikke vil bli snakk om en stor mengde saker omkring åpen
adopsjon. Men vi mener at den ordning som er foreslått kan medføre tvister om
utgiftsdekning mellom to kommuner. Det kan tenkes situasjoner hvor adoptivforeldrene bor i
en annen kommune en den kommunen som i utgangspunktet hadde omsorgen for barnet og
derigjennom ansvaret for saken. Barneverntjenesten i adoptivforeldrenes kommune vil
dermed kunne ha innvendinger mot å skulle overta ansvaret. Fylkesmannen mener derfor at
ansvarsforholdet på dette punkt må avklares helt konkret i regelverket, jf forslagets § 4-20a
annet ledd.

Ut over disse kommentarene støtter Fylkesmannen i Buskemd departementets forslag fullt ut.

Når det gjelder forslaget til endringer i adopsjonsloven om anerkjennelse av adopsjoner på
grunnlag av statsborgerskap har ikke Fylkesmannen noen synspunkter.
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