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Kommentarer til høringsnotat om endringer i adopsjonsloven og i
barnevernsloven — 16. april 2009

Landsforeningen for barnevernsbarn takker for muligheten il å være høringsinstans for
forslaget til endringer i adopsjonsloven.

Vi ser det som positivt at det gis anledning til åpen adopsjon. Ordningen vil kunne gi bedre
tilhørighet og forutsigbarhet.

Vi legger til grunn for alle våre kommentarer at barn og ungdom har i henhold til FN's
barnekonvensjon en rett til å bli hørt i de saker som angår dem.

Kommentarer vedrørende:

1. Opphør av barnevernets forpliktelser ved adopsjon:

Ved adopsjon opphører barnevernets forpliktelser i forhold til hjelpetiltak, støttetiltak med
mer. I noen tilfeller griper barnevernet inn ovenfor adoptivfamilien med nye tiltak. Dette
kan i enkelte situasjoner være riktig, men det kan heller være mer hensiktsmessig å
overføre bistandsfunksjonen til andre ordninger innefor kommunens hjelpeapparat. Vi
tenker da spesielt på barn og ungdom med handikap og/eller andre særskilte behov. Vi
kjenner til tilfeller der man kan ønske å adoptere men veger seg da fosterforeldrene ikke
er svært usikre på videre bistand. Vi foreslår at barneverntjenesten i slike tilfeller får
ansvar for å overføre bistand og hjelp til andre instanser.

2. Forslag om at det bare gis rett til kontakt med biologiske foreldre

Landsforeningen for barnevernsbarn stiller seg svært kritisk til dette. Barn kan utrykke
ønske om samvær med biologiske foreldre, men det kan virke som om ønsket kan være
langt mer markert når det gjelder søsken. Vi ser det som svært uheldig at departementet
ikke tar hensyn til dette behovet. Vi ser heller muligheten for at barn/ungdom ønsker
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kontakt med søsken men ikke biologiske foreldre. Svært mange søsken har felles
livserfaring og har gjennom oppveksten vært hverandres støtte og eneste kilde til
kjærlighet. Det ville være uriktig å frata søsken kontakten med hverandre når man først gir
tilgang til åpen adopsjon. Videre bør man ta hensyn til at barnet/ungdommen kan ønske
samvær med annen familie. Svært mange har opplevd annen slekt som en viktig støtte og
hjelp under vanskelig omsorgssituasjon. Det samme gjør seg gjeldene her: hva hvis
barnet/ungdommen ønsker samvær/kontakt med annen familie, men ikke biologiske
foreldre. Det vil også være tilfeller der det ønskes kontakt både med biologiske foreldre
søsken/annen familie.
Det bør ikke legges til grunn den samværsordningen som fylkesnemda har kommet til
under fosterhjemsplasseringen da hensynet til samvær med andre utenom biologiske
foreldre sjelden blir vurdert. Hvilket også er et punkt for en annen viktig diskusjon.

Vi foreslår at det i alle åpne adopsjoner vurderes samvær med søsken og øvrig familie.
Det bør tas særlig hensyn til barnets ønsker og barnets beste.

3. Begrensning til en rett til kontakt i form av samvær

Landsforeningen for barnevernsbarn støtter dette.

4. Vilkår om adoptivsøkerne samtykke ved vurdering av åpen adopsjon.

Det er helt klart viktig at adoptivsøkerne er positive til en åpen adopsjon for at den kan
kunne gjennomføres på en god måte for barnet. Det bør i denne sammenheng diskuteres i
større grad de tilfeller der barnet ønsker kontakt men ikke adoptivsøkerne. Vil man da gå
inn for fortsatt fosterhjemsplassering?

5. Mulighet for endring av samvær.

Vi ser det som positivt at det åpnes for vurdering av reduksjon eller avslutning av samvær
der de biologiske foreldrene ikke følger opp. Dette er helt klart til belastning for barnet.
Noen fosterbarn rapporterer om at de ikke ønsker samvær da det oppleves som svært
negativt at foreldre ikke kommer, er ruset eller bruker samværene til å manipulere for å få
saken opp igjen i fylkesnemda/retten.
Det er svært viktig at det understrekes at barnet skal høres i disse sakene. Det er også
viktig at barnet får en mulighet til å si sin mening til en person som er nøytral og som
barnet har tillit til. Barn og ungdom kan være i lojalitetskonflikter og kan oppleve at de
skal møte mange andres menneskers behov som ikke nødvendigvis korresponderer med
egne ønsker og behov. Det bør sikres, som i alle andre situasjoner, at barnet/ungdommen
blir gitt en reell mulighet til å utrykke egne behov og meninger.

Det er ikke diskuter situasjoner hvor barnet/ungdommen utrykker ønske om hyppigere
samvær. Dette kan for eksempel komme fram når det gjelder biologiske søsken og/eller
øvrig familie.
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6. Barnevernstjenesten får en sentral rolle i gjennomføringen av kontakten

Landsforeningen for barnevernsbarn støtter forslaget.

Oslo, 15. juni 2009

Renathe A evoll
Leder

eklev
rg nisasjonssekretær
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