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Det vises til departementets høringsbrev av 16.04.2009, med frist 15.06.2009. Det beklages at
høringsuttalelsen har blitt forsinket.

Regjeringsadvokaten har ut fra sitt arbeidsområde ikke særlige merknader til de foreslåtte
materielle endringene i barnevernloven. Det bemerkes imidlertid at det trolig bør klargjøres i
ordlyden i den foreslåtte § 4-20a at samtykke fra adoptivsøkerne er en absolutt forutsetning, også
der en begrenset besøkskontakt er til barnets beste. Slik bestemmelsen nå er formulert, kan det
reises spørsmål ved om kravet til samtykke inntatt i første punktum, også gjelder etter annet
punktum som fastsetter at fylkesnemnda "skal" treffe vedtak om besøkskontakt der dette er til
barnets beste.

Videre er det lagt opp til at fylkesnemnda ved fornyet prøving etter § 4-20a tredje ledd bare kan
"begrense eller oppheve kontakten", ut fra formålet om å unngå stadige overprøvinger særlig etter
anmodning fra barnets biologiske foreldre. Dette formålet synes ivaretatt gjennom bestemmelsen i
fjerde ledd annet punktum, som angir hvem som kan kreve at barneverntjenesten bringer saken inn
for fylkesnemnda for fornyet vurdering. De biologiske foreldrene er utelukket fra dette. Det bør på
denne bakgrunn vurderes om det er grunn til å begrense fylkesnemndas kompetanse til å utvide
besøkskontakten ved fornyet prøving, slik fjerde ledd siste punktum legger opp til. Det kan for
eksempel tenkes at adoptivforeldrene og/eller barnet mener besøkskontakten fungerer godt, og
ønsker å utvide denne noe, for eksempel etter hvert som barnet blir eldre. Dersom fylkesnemnda
da er avskåret fra å fastsette utvidet kontakt ved fornyet prøving, vil det typisk kunne oppstå
diskusjon om kostnadsdekningen knyttet til kontakt utover den kontakt som opprinnelig er fastsatt i
forbindelse med adopsjonssamtykket.

Når det gjelder forslagene til endringer i adopsjonsloven om anerkjennelse av adopsjoner på
grunnlag av statsborgerskap, gir Regjeringsadvokaten sin tilslutning til innskjerpingen i reglene om
forhåndssamtykke der utenlandsk statsborger bosatt i Norge adopterer i hjemlandet.
lnnskjerpingen vil sikre nødvendig kontroll med adoptivhjem. Der det ikke innhentes
forhåndssamtykke, vil hensynet til barnet sikres gjennom den vurdering som etter forslaget må
foretas etter adopsjonsloven § 19 tredje ledd.
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