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HØRING — FORSLAG TIL ENDRING I ADOPSJONSLOVEN OG
BARNEVERNLOVEN

Norsk Fosterhjemsforening takker for invitasjonen til å være med på å gi innspill med tanke
på endring i adopsjonsloven og barnevernloven.

Adopsjon til barnets beste
Vi håper at dette forslaget ikke er økonomisk motivert, men at det er barnets beste som er
motivet. Det er mange barn som plasseres i fosterhjem som små og vokser opp i fosterhjem.
Disse burde helt klart vært adoptert, fordi det skaper en forutsigbar og trygg base både for
barn og nye foreldre.

Åpen adopsjon
Vi mener det er viktig at det ligger føringer på hvordan barna som blir "åpent" adoptert blir
ivaretatt med et støtteapparat der det er nødvendig. Det må være slik at barn og
adoptivforeldre er sikret hjelp dersom de trenger det. Fosterhjemsadopterte barn vil ha en
sårbarhet med seg i forhold til barn som vokser opp i den familien de er født. Hver enkelt sak
må vurderes grundig om hvilket oppfølgingsbehov barnet og adoptivfamilien vil ha behov av
gjennom ulike faser av oppveksten. Dette er en ureversibel handling som må være nøye
gjennomtenkt.
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Et spørsmål til slutt
Åpen adopsjon gir foreldrene anledning til å ha kontakt med barnet i form av besøk. Vi spør
om hvordan dette skal la seg gjennomføre i de tilfeller der foreldrene er uenige i plasseringen.
Og i de tilfeller der foreldrene er ute av stand til å vurdere egen situasjon og dagsform. Vil
ikke disse adoptivforeldrene stå litt maktesløse og alene om å ivareta barnet i samvær? Kan de
stoppe samvær som ikke støtter barnets utvikling? Eller er de forpliktet til å gjennomføre
samvær uavhengig av hvordan det virker inn på barnet?
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