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HØRING — forslag til endringer i adopsjonsloven og barnevernloven

RVTS Øst har mottatt til høring endringsforslag i adopsjonsloven og barnevernloven.

Høringsnotatet gir en grundig fremstilling av lovgrunnlaget og av vurderingene som har ført
frem til forslaget. RVTS Øst vil i hovedsak slutte seg til utvalgets konklusjoner, men ønsker å
knytte noen bemerkninger til notatet.

Departementet har kommet frem til at der det helt konkret fremtrer som den beste løsningen for
barnet, kan det åpnes for en kontakt også etter adopsjon. Det påpekes også at dette vil gjelde i
et svært begrenset antall saker. Det understrekes at det er barnets beste, ikke foreldre eller
andres ønske som skal være styrende. Det innebærer at det skal være "stor grad av sikkerhet"
for at det ikke skal oppstå samarbeidsproblemer mellom adoptivforeldre og biologiske foreldre.

RVTS Øst ønsker å understreke viktigheten av dette. Som nevnt vil det dreie seg om et
begrenset antall saker der forholdene ligger godt til rette for at en kontakt med biologisk
foreldre skal fortsette. Det bør ligge til grunn at dette er ønskelig både fra biologiske foreldre
og adoptivforeldre og barnet der det er rimelig at barnet høres. Avgjørelsen bør etter RVTSØst
mening tas av Fylkesnemd for å sikre at slik frivillighet og samarbeidsønske fra alle parter er
reell, og at samarbeid til barnets beste er realistisk til tross for omstendighetene. Det bør også
sikres en overensstemmelse mellom alle parter om graden av og innholdet i kontakten. En slik
avtale bør samtidig være fleksibel og åpen for endring da barns behov er ulike i ulike
utviklingsfaser. Om barnet har vært utsatt for eller vært vitne til vold i familien er det
avgjørende for et eventuelt samvær at volden er erkjent og opphørt og at barnet sikkerhet fra
både psykisk og fysisk vold kan garanteres. Der dette er en aktuell problemstilling mener
RVTS Øst at barneverntjenesten må ha et ansvar for oppfølging av samvær.
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Departementet vurderer om kontakt bør begrenses til biologiske foreldre, og dermed å utelukke
annen familie eller andre barnet har hatt nær kontakt med. Slik RVTS Øst oppfatter det skal
barnets beste være utgangspunktet, og dermed bør vurdering av kontakt ta utgangspunkt i
viktige tilknytningspersoner for barnet. For mange barn, og kanskje i særskilt grad for barn
utsatt for sviktende omsorgsbetingelser, vil det være vanlig at barnet knytter seg til andre
personer i sin nærhet. Slik psykologisk tilknytning og dermed viktighet for barnets utvikling
bør være like utslagsgivende for ønsket om å vedvare en kontakt, som biologiske bånd. RVTS
Øst mener derfor at spørsmålet om kontakt bør vurderes ut fra barnets behov for kontinuerlig
tilknytning og beskyttelse mot unødvendige brudd, og ikke bør begrenses av biologisk
tilknytning.

Departementets innstilling om ikke å gi mulighet for endring av adopsjon der samvær ikke
følges opp (s.27), støttes. En avgjørelse om adopsjon innebærer at barnets rett til en trygg
oppvekst settes foran biologiske foreldres behov, og det må også gjelde innenfor
adopsjonsinstituttet.
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