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HØRINGSUTTALELSE — FORSLAG TIL ENDRINGER I ADOPSJONSLOVEN OG
BARNEVERNLOVEN

Fylkesmannen i Oslo og Akershus viser til Høringsnotat vedrørende — Forslag om adgang til
kontakt mellom barnet og biologiske foreldre etter adopsjon etter barnevernloven og forslag
til endringer i adopsjonsloven om anerkjennelse av adopsjoner på grunnlag av
statsborgerskap.

Fylkesmannen viser til at vi kun avgir høringsuttalelse knyttet til endringene i barnevernloven
med dertil hørende endringer i adopsjonsloven.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus ser at departementet nå foreslår lovendringer på et
komplisert område. Forholdet mellom adopsjon versus fosterhjemsplassering reiser mange
problemstillinger knyttet til de forskjellige hensyn som ligger bak et slikt forslag.

Departementet har etter grundige drøftinger kommet fram til å foreslå en endring i
barnevernloven og adopsjonsloven for å innføre en adgang til rett til kontakt mellom barnet
og biologiske foreldre etter en adopsjon. Departementet ønsker en økt bruk av adopsjon som
barneverntiltak og har som en følge av dette foreslått lovendringer som medfører en mulighet
for denne type kontakt.

Formålet med forslaget er å gi barnet anledning til en kontakt i form av et begrenset samvær
med sine biologiske foreldrene. Barnet får dermed en kunnskap om sine biologiske foreldrene
samtidig som det får den stabilitet, sikkerhet og varighet som en adopsjon gir. Ved innføring
av en slik adgang, vil ikke hensynet til at fosterbarn har behov for en viss kontakt med sin
biologiske familie hindre en adopsjon etter barnevernloven § 4-20.

Fylkesmannen presiserer at vi i hovedsak slutter oss til lovforslagene og de begrunnelser dette
bygger på.

Vi ønsker imidlertid å komme med noen betraktninger knyttet til forslagene.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus forstår forslaget slik at det er ønskelig med en åpen
adopsjon i de tilfeller hvor fosterforeldre og biologiske foreldre over tid har vist at de kan
samarbeide seg i mellom. Imidlertid kan det tenkes at forholdene endres over tid og at et
samarbeid som tidligere fungerte bra ikke lenger gjør det.
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Etter vår oppfatning vil det være helt nødvendig at det i slike tilfeller kan sikres ny behandling
i fylkesnemnda. Dette innbærer at spørsmålet om samvær kan tas opp og prøves på nytt. Etter
vår vurdering inå det sikres at barnet ikke utsettes for alvorlige konflikter voksne i mellom.
Formålet med-en adOpsjon er nettoppå sikre barnet tilhørighet til sin nye familie, og det vil
ikke være til barnets beste dersom uenigheten mellom adoptivforeldre og biologiske foreldre
skulle bli høy. Vi ser av høringsnotatet at departementet tenker seg en slik løsning med
mulighet forny behandling i fylkesnemnda. Etter vår vurdering er dette en viktig
sikkerhetsventil for de tilfellene der det er helt nødvendig at spørsmålet tas opp til ny prøving.

Departementet ber om høringsinstansenes syn på personkretsen. Fylkesmannen støtter at
personkretsen rundt barnet begrenses. I utgangspunktet bør kontakten kun gjelde biologiske
foreldre.

Imidlertid vil vi vise til at det knytter seg særlige spørsmål til barnets behov for kontakt med
søsken. En kontakt mellom biologiske søsken kan være av stor verdi for barnet, og vi ber om
at departementet nærmere vurderer temaet om søskenproblematikk.

Departementet ber også om høringsinstansenes syn på type kontaktform. Fylkesmannen i
Oslo og Akershus deler departementets vurdering av at det kun innføres en rett til kontakt i
form av noen få samvær i løpet av året. Rett til telefonkontakt og brevkontakt vil være å gå
for langt inn i adoptivforeldrenes omsorgsansvar, og etter vår vurdering ligger det til
omsorgspersonene å avgjøre slike spørsmål. Adoptivforeldrene må kunne si nei til en slik
kontakt dersom dette skulle komme opp som et ønske fra biologiske foreldre og
adoptivforeldrene ikke deler ønsket fra de biologiske foreldrene.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har, på tross av at det ligger vanskelige avveininger i
vurderingen, kommet til at forslaget vil kunne være et virkemiddel for å få til flere adopsj oner
etter barnevemloven. Etter en helhetsvurdering av forholdene har vi derfor kommet til at vi
slutter oss til forslaget.

Med hilsen

Gerd Reinsvollsveen
avdelingsdirektør

Godkjent og ekspedert i papirform uten underskrift.

Tove Narud
seksjonssjef
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