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HØRINGSUTTALELSE - FORSLAG TIL ENDRINGER I ADOPSJONSLOVEN
OG BARNEVERNLOVEN

Stavanger kommune viser til høring vedrørende forslag til endringer i adopsjonsloven og
barnevernloven, oversendt ved brev fra Barne- og likestillingsdepartementet av 16.04.2009.

Forslag til høringsuttalelse ble lagt frem for politisk behandling i Kommunalstyret for levekår i
møte 09.06.2009. Kommunalstyret fattet følgende vedtak:

Formannskapet gir sin tilslutning til fremlagte forslag til høringsuttalelse.

Forslag til høringsuttalelse ble videre lagt frem for politisk behandling i Stavanger formannskap i
møte 11.06.2009. Formannskapet fattet følgende vedtak:

Formannskapet gir sin tilslutning til fremlagte forslag til horingsuttalelse.

Stavanger kommunes høringsuttalelse, som fikk sin tilslutning i kommunalstyret og
formannskapet, er følgende:

Kontakt mellom barnet og biologiske foreldre etter en adopsjon etter barnevernloven § 4-20

Stavanger kommune er i hovedsak enig i at det lovfestes en adgang til såkalt åpen adopsjon,
d.v.s. en adgang til kontakt mellom barnet og biologiske foreldre etter adopsjon. Det er etter
kommunens vurdering ønskelig å i større grad bruke adopsjon som tiltak etter barnevernloven,
med tanke på den trygghet og stabilitet dette representerer for barnet. En adgang til kontakt etter
adopsjon vil bidra til at barnets behov for begrenset kontakt med biologiske foreldre ikke vil
hindre en adopsjon hvor dette fremstår som barnets beste.

Det kan riktignok tenkes at enkelte fosterforeldre vil være skeptisk til adopsjon med kontakt med
biologiske foreldre, da kontakten fort vil kunne representere en kompliserende faktor i forhold til
barnet. Adopsjon i stedet for langtids fosterhjemsplassering vil også medføre at
adopsjonsforeldrene blir sittende med ansvaret for barnet uten den oppfølging de har i dag fra



barneverntjenesten, og uten godtgjøring. Høringsforslagets vilkår om samtykke fra adoptantene
for adopsjon med kontakt ivaretar imidlertid hensynet til at det ikke fattes vedtak om adopsjon
med kontakt mot adoptantenes vilje.

Stavanger kommune vil understreke at kontakt etter adopsjon kun bør være aktuelt i
unntakstilfeller, og i svært begrenset utstrekning. Kommunen mener kontakten med biologiske
foreldre som hovedregel bør begrenses til 1-2 ganger i året. Dette for ikke å undergrave
adopsjonsordningen. Kommunen vil også understreke viktigheten av at det er barnets beste som
skal være avgjørende for om og i hvilken grad adopsjon med kontakt fastsettes, ikke for
eksempel de biologiske foreldrenes behov.

Anerkennelse av adopsjoner gjennomfort i adoptivforeldrenes statsborgerland

Stavanger kommune støtter forslaget om krav om forhåndssamtykke for adopsjoner gjennomført
i adoptivforeldrenes statsborgerland hvor adoptivforeldrene er bosatt i Norge på det tidspunkt
adopsjonen ble påbegynt. Kommunen mener denne kvalitetssikringen vil være et viktig bidrag i
forhold til å trygge barnets oppvekst.
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