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Redd Barnas høringsuttalelse til forslaget om endringer i barnevernloven § 4-
20 om adopsjon (åpen adopsjon)

Det vises til høringsbrevet datert 16. april fra Barne- og likestillingsdepartementet. I det følgende
vil Redd Barna kort kommentere forslaget om endringer i barnevernloven.

Redd Barna har vært positive til departementets arbeid med å utrede åpen adopsjon som
barneverntiltak. Det vises til vårt høringsbrev datert 11.desember 2008 i forbindelse med endringer
i barnevernloven og forslaget om økt bruk av adopsjon som barneverntiltak.

Redd Barna mener det er viktig at barnevernet benytter seg av hele spekteret av tiltak som
er tilgjengelig gjennom barnevernloven, for å sikre at barnets beste ivaretas. Trygghet og
stabilitet i omsorgssituasjonen er et mål. Sammenlignet med fosterhjemsplassering er det
grunn til å tro at følelsen av tilhørighet og stabilitet for barnet sikres gjennom den varige
løsningen adopsjon innebærer. For enkelte barn under barnevernets omsorg vil adopsjon
som barneverntiltak derfor være en god løsning. Forslaget om en snever adgang til åpen
adopsjon vil også være med å styrke adopsjon som et mulig tiltak etter barnevernloven og
det er Redd Barna positive til.

I høringsforslaget er det henvist til de relevante internasjonale forpliktelsene Norge har
påtatt seg. Redd Barna ønsker å understreke barnekonvensjonens bestemmelser om
adopsjon i artikkel 20 og 21, som begge fremhever vurderingen av barnets beste, jf.
barnekonvensjonen artikkel 3. Barnets rett til å kjenne og få omsorg fra sine foreldre i
medhold av barnekonvensjonen artikkel 7 er også relevant for vurderingen av åpen
adopsjon. Redd Barna deler departementets vurdering av at åpen adopsjon kan ansees som
et mindre inngrep i retten til familieliv enn tradisjonell adopsjon, men bemerker samtidig at
det legges opp til svært begrenset kontakt med biologiske foreldre slik at inngrepet
fremdeles må ansees som svært inngripende.
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Barnets egne ønsker Qg retten til å bli hørt står svært sentralt i vurderingen av

.  InzAt.;;,,-ornsorgsløsRing,J1.-barnekonvensjonen artikkel 12, barnevernloven § 6-3 og
adopsjonsloven § 6 første ledd. Regelverket på området gir barnet en rett til å bli hørt, men
det er likevel grunn til å tro at barnevernet kan bli flinkere til å snakke med barn og lytte til
deres meninger.

Redd Barna vil understreke betydningen av adopsjon som et stabilt og forutsigbart tiltak til
barnets beste i den enkelte sak. Reglene for åpen adopsjon må utformes med sikte på å
sikre at disse grunnhensynene ivaretas. Redd Barna ser det som svært uheldig dersom det i
etterkant av et vedtak om åpen adopsjon vil bli reist ny prosesser, noe som svekker
begrunnelsen for adopsjon. Departementet drøfter dette i sitt høringsbrev og det legges til
grunn fra Redd Barnas side at utviklingen i åpen adopsjon sakene må følges tett opp slik at
barnets beste gjennomgående er sikret.

Med vennlig hilsen
Redd Barna

Marianne Borgen nanne Hag
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