
HELSE- OG SOSIALSEKTOREN
Barneverntjenesten

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

Vår ref.: 200904680-2/E: 00 &00/MHAL
(Bes oppgitt ved henvendelse)

Postadresse
Kristiansand kommune

Bameverntjenesten
Serviceboks  417
4604 Kristiansand

Besøksadresse
Strømmeveien 85,
4638 KRISTIANSAND S
Vår saksbehandler
Marit Hallenstvedt
Telefon/Telefaks
38 07 59 48/

BARNE-043 LIKESTILLINGSDEP.
.00

I/OGOCI
eArkivkoder..

Dato:

Saksnr, 2CP 01  7

Deres ref.: 200901770-/ACDS Kristiansand, 10.06.2009

Høring - forslag til endringer i adopsjonsloven og barnevernloven
Anerkjennelse av adopsjoner gjennomført i adoptivforeldrenes statsborgerland
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Viser til brev med fra Barne- og likestillingsdepartementet datert 16.04.2009 med
vedlagt høringsnotat med forslag til endringer i adopsjonsloven og barnevernloven.
Kristiansand kommune ønsker å uttale seg om endringer i adopsjonsloven. Kristiansand
kommune, barneverntjenesten, kommer ikke med uttalelse om forslag til endring i
barnevernloven fordi vi ikke har kunnet prioritere arbeidet med dette.

Departementet foreslår at adopsjonsloven § 19 første ledd, første punktum endres slik at
adopsjoner gjennomført i adoptivforeldrenes statsborgerland uten norsk forhåndssamtykke,
ikke lenger skal være automatisk gyldige i Norge, dersom adoptivforeldrene var bosatt her i
landet da adopsjonen ble gjennomført. Kristiansand kommune er enig i departementets
forslag til endring av adopsjonsloven § 19 første ledd, første punktum. Slike adopsjoner vil
heretter eventuelt vurderes etter den strenge unntaksregelen i § 19 tredje ledd.

Utenlandske statsborgere bosatt i Norge vil da, som alle norske statsborgere bosatt i Norge,
måtte søke om forhåndssamtykke fra norske adopsjonsmyndigheter, og underlegges en
vurdering av om de er egnet til å adoptere. Kommunen er også av den oppfatning at det er
viktig å sikre at barn som skal vokse opp her i riket, adopteres av personer norske
myndigheter har vurdert omsorgsevnen til og har gitt forhåndssamtykke til adopsjon. Et slikt
krav vil være et viktig bidrag til å sikre barnet en trygg oppvekst.

Kommunen har behandlet søknader etter den strenge unntaksregelen i § 19 tredje ledd, og
vi har møtt en rekke problemstillinger som følge av at ikke søkerne har forhåndssamtykke fra
norske adopsjonsmyndigheter før barnet kom til familien. Den mest vesentlige
problemstillingen har vært at veiledningshefte om utarbeidelse av sosialrapport ved søknad
om adopsjon (BFD des. 2002, revidert mars 2009) ikke har gitt tilstrekkelig føringer for
utredninger av denne type søknader. Kommunen har behov for at det utarbeides
saksbehandlingsregler for disse tilfellene.

Grunnene for behovet for sakbehandlingsregler kan være: Hvilke dokumenter skal følge
saken? og hvilke krav er det til sosialrapporten sammenliknet med utenlandsadopsjon av
ukjent barn? Dersom adopsjonen allerede er gjennomført, uten norsk forhåndssamtykke,
hvor i adopsjonsprosessen er søkerne da? Søkere som må gjennomgå en utredning og
vurdering i en slik situasjon, kan da oppfatte utredningen som uhensiktsmessig og være lite
motivert for slike samtaler om omfatter de mest private områder i livet.
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I saksbehandlinderiffl., net erfart følgende: Hvilke generelle krav til
vilkår for adotps'on o ersonlige egenskamp al være til stede? Er det et krav at barnet
som søkes adoptert, skal be inne seg i der utredningen? Dersom barnet ikke
befinner seg ' evernt-en~iffea e møter barnet, hvilke krav vil det da være for
å kunne vurdere barnet? Skal barnet i disse i ellene komme til Norge, eller saksbehandlerne
komme dit barnet er? Er barnet kjent, som i disse tilfellene, skal barnets behov vurderes mot
adoptivsøkernes ressurser. Et annet spørsmål er dersom vilkårene for adopsjon ikke er til
stede, og søknaden avslås. Dersom barnet befinner seg i Norge, hvem skal da ha omsorgen
for barnet?

Dagens skjønnsmessige anerkjennelsesadgang etter § 19 tredje ledd er ment å være en
streng unntaksbestemmelse, og kan være aktuelt der det foreligger et langvarig
tilknytningsforhold mellom søkerne og barnet. Kommunen er usikker på om tilknytning bør
være et tiltrekkelig vilkår. Dersom ikke de øvrige vilkårene er til stede, skal søkerne likevel få
samtykke til adopsjon?, og slikt sett unngå de øvrige vilkårene.
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