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Direktoratet har følgende kommentarer:
En del barn som er i fosterhjem, har utenlandsk opprinnelse eller er utenlandske statsborgere. I
de fleste tilfellene har barnevernet ikke overtatt foreldreansvaret for de aktuelle barna. Dette kan
by på utfordringer for direktoratets saksbehandling. I noen tilfeller har vi sett at biologiske
foreldre, av ulike årsaker, ikke ønsker å samtykke til at deres barn kan fremme søknad om
oppholdstillatelse i Norge. Vi har også sett at biologiske foreldre ønsker å forlate Norge sammen
med barnet, selv om barnet er plassert i fosterhjem grunnet omsorgssvikt.

Enkelte barn oppholder seg i norske fosterhjem eller barnevernsinstitusjoner uten
oppholdstillatelse, grunnet biologiske foreldres manglende vilje til å samarbeide om å få
oppholdet legalisert. Dette kan få en rekke uheldige konsekvenser for barnets rettigheter i Norge,
og skaper en uforutsigbarhet for barnet. Dersom barnet blir adoptert av fosterforeldre, kan dette
sikre forutsigbarhet og føre til at barnas interesser ivaretas.

Vi vil videre gjøre oppmerksom på at foreldres mulighet til å ha kontakt med barnet etter at
adopsjonen er gjennomført kan bli vanskelig, dersom foreldrene ikke fyller vilkårene for å få
oppholdstillatelse eller besøksvisum til Norge. Biologiske foreldre som er straffedømt eller har
overtrådt bestemmelser i utlendingsloven, kan utvises fra Norge. Utvisning innebærer et
innreiseforbud til Norge og andre Schengenland. Innreiseforbudet vil i mange utvisningssaker
være varig.

Vi vil videre bemerke at det er positivt at adopsjonsloven § 19 første ledd, første punktum endres,
slik at det stilles krav om at også utenlandske adoptivforeldrene som er bosatt i Norge må ha
forhåndsgodkjenning som adopsjonsforeldre. Reglene blir da samsvarende med de som gjelder
for norske statsborgere som ønsker å adoptere. Det er ingen forhold som tilsier at det skal stilles
mindre krav til adopsjonsforeldrene som ikke er norske stasborgere. Endringen vil bidra til å
styrke barns rettsikkerhet.

Direktoratet vil også opplyse om at barn som adopteres av en norsk statsborger, blir norsk
statsborger ved adopsjonen (dersom barnet er under 18 år på adopsjonstidspunktet), jf.
statsborgerloven § 5. Statsborgerloven er ikke til hinder for at barnet også beholder sitt
opprinnelige statsborgerskap etter adopsjonen, dersom det aktuelle lands statsborgerlovgivning
tillater det/tilsier det.
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Direktoratet har for øvrig ingen merknader til forslagene.

Med hilsen

FrY Aaideavdelingsdirektør
Beate Holter
underdirektør
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