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FORSLAG TIL ENDRINGER I ADOPSJONSLOVEN OG BARNEVERNLOVEN —
HØRINGSUTTALELSE

Vi viser til Høringsnotat av 16. april 2009, og avgir med dette RVTS-Midts høringsuttalelse.

"Kontakt mellom barnet og biologiske foreldre etter en adopsjon
etter barnevernlovens

§ 4-20"

Etter vår vurdering virker dette forslag vel gjennomtenkt og kan i enkelte saker være en
ytterligere forsterkning av barnets beste.

Det vi derimot mener mangler, er en lovfestet plikt til å la en sakkyndig psykolog vurdere om
besøkskontakt vil  være  til barnets beste og særlig råde adoptivsøkerne i dette spørsmål.

Det bør også vurderes om det gitte samtykke er rettslig bindende eller kan tilbakekalles av
adoptivsøkerne, da tilbakekall av samtykke ellers er en normalordning i Barnvernloven og i
mange andre rettslige situasjoner.

Det bør også avklares om adoptivsøkerne har rett til advokatbistand uten behovsprøvning,
hvis det blir nødvendig å bringe saken inn for Fylkesnemnda eller retten, etter at
besøkskontakt er vedtatt, men hvor den ikke fungerer etter hensikten.
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"Anerkjennelse av adopsjoner gjennomført i adoptivforeldrenes
statsborgerland"

Til dette spørsmål vil vi kort svare at vi har full forståelse for departementets forslag og støtter
dette fullt ut, med den begrunnelse som der er gitt, at alle adoptivforeldre som adopterer barn i
Norge skal vurderes med hensyn til sin omsorgsevne, og at det er gitt forhåndssamtykke til
adopsjon.

Men i tillegg til dette vil vi peke på at det i slike tilfelle også er avgjørende at det ikke skapes
unødige problemer med hensyn til at slike barn får de nødvendige tillatelser til å reise inn i og
oppholde seg i Norge.

Det anbefales derfor at dept. også vurderer om det er nødvendig å se nærmere på ansvars-
delingen mellom adopsjonsmyndighetene og Utlendingsdirektoratet hva angår disse spørsmål.

Dette fordi vi har erfart at dette i enkelte tilfeller har ført til unødige problemer.

or RVTS-Midt .) ,
"(wq. p4c.-Sciel-kt
Ingrid OraVstidtter Nesland
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