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1 Bakgrunn
Stortinget vedtok den 16. juni 2017 lov om adopsjon (adopsjonsloven), se Prop. 88 L (20162017) og Innst. 359 L (2016-2017) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen. Loven erstatter
lov om adopsjon av 28. februar 1986. Departementet tar sikte på at den nye adopsjonsloven
med forskriften her skal tre i kraft 1. juli 2018. Den nye loven innebærer at det er nødvendig å
endre forskriftene til dagens adopsjonslov. Barne- og likestillingsdepartementet
(departementet) sender derfor på høring forslag til forskrift om adopsjon. Forslaget er i
hovedsak en videreføring av dagens forskrifter, men med enkelte endringer.

2 Hovedpunkter i forskriftsforslaget
Forskriftsutkastet erstatter tre forskrifter til adopsjonsloven av 1986 i én ny samlet forskrift.
Forskriftene som erstattes er:
-forskrift om adopsjon av barn fra utlandet1
-forskrift om formidling av innenlandsadopsjon der foreldre samtykker til adopsjon2
-forskrift om krav til organisasjoner som formidler barn fra fremmed stat med sikte på
adopsjon3
Etter dagens adopsjonslov gis det forhåndssamtykke til søkere for å adoptere barn fra utlandet
for ett barn eller to søsken (tvillinger) opp til 3 år. Etter den nye adopsjonsloven gjelder et
forhåndssamtykke til å adoptere barn fra utlandet ett barn fra 0 og opp til 5 år eller to søsken
opp til 5 år. Dette gjenspeiles i forskriftsforslaget. Endringene er for øvrig utformet i tråd med
merknader fra stortingskomiteen under behandlingen av den nye adopsjonsloven.
Det foreslås en presisering i forskriften om at ektefeller og samboere som hovedregel må ha
bodd sammen i to år. Videre foreslås det at det ved vurdering av søknad om å adoptere som
enslig skal legges vekt på om søkerne har et stabilt og godt familie- og vennenettverk som er
tilgjengelig i hverdagen og om barnet sikres kontakt med begge kjønn i oppveksten. Dette er
presiseringer som i dag har gått fram av veiledning.
Blant andre endringer kan nevnes:
Søkere skal ha adopsjonsforberedende kurs før de kan adoptere spedbarn nasjonalt. I
dag behøver ikke disse søkerne å ha gjennomført kurs.
Adopsjonsforberedende kurs skal gjennomføres før søkerne utredes ved hjembesøk,
samtaler og utarbeidelse av sosialrapport. I dag skal kurset være gjennomført før søkere får
forhåndssamtykke.

1

forskrift 30. januar 2015 nr. 72 om adopsjon av barn fra utlandet.
forskrift 30. november 1999 nr. 1194 om formidling av innenlandsadopsjon der foreldre samtykker til adopsjon.
3 forskrift 30. november 1999 nr. 1195 om krav til organisasjon som formidler barn fra fremmed stat med sikte på
adopsjon.
2

3

Søkere kan stå i det nasjonale registeret for spedbarnsadopsjon i 2 år, mot 1 år i dag.
Regler om sammensetning mv. for det nye faglig rådgivende utvalget for
adopsjonssaker gis i forskrift (oppnevning skjer i dag av departementet etter mandat i brev.)
Driftstillatelse kan gis til organisasjon som kan drive adopsjonsformidling på en
profesjonell, faglig og etisk forsvarlig måte, for inntil 7 år.
Overgangsregler om at tildeling av barn fra utlandet og innvilgelse av nasjonal
spedbarnsadopsjon, som skjer etter lovens ikraftsetting, skal følge reglene i ny adopsjonslov.
Overgangsregler for drifts- og formidlingstillatelser, blant annet at
adopsjonsorganisasjon må ha driftstillatelse innen 1. juli 2019.
For øvrig er forskriften i stor grad en videreføring av gjeldende regler, men med enkelte
endringer i tråd med den nye adopsjonsloven.
I forskriftsteksten er det ikke tatt endelig stilling til avgjørelsesmyndighet mv. i alle
bestemmelsene, og begrepet adopsjonsmyndighet brukes enkelte steder, se adopsjonsloven §
3. Hvilket organ som vil få avgjørelsesmyndighet mv., vil bli avklart i den endelige
forskriften.
Høringsnotatet gjør særlig rede for hva som er nytt sammenlignet med dagens forskrifter.
Høringsinstansene bes om å uttale seg om endringene.

3 Krav ved spedbarnsadopsjon og utenlandsadopsjon (forskriften
kapittel 1)
3.1 Krav til adopsjonssøkere ved spedbarnsadopsjon og utenlandsadopsjon
(forskriften § 1)
3.1.1

Oversikt

For å adoptere barn fra utlandet, må søkere ha forhåndssamtykke fra Barne-, ungdoms- og
familieetaten (Bufetat). Utover krav i adopsjonsloven, reguleres kravene til adopsjonssøkere
til utenlandsadopsjon i dag av forskrift om adopsjon av barn fra utlandet, særlig i § 5. Kravene
er også presisert nærmere i rundskriv Q -28/2015 med kommentarer til forskrift om adopsjon
av barn fra utlandet. Det skal foretas en helhetsvurdering av om søkere er egnet til å adoptere,
og momentene som vektlegges skal være veiledende og ikke absolutte, jf. Innst. 143 (20132014) s. 8. Det følger videre av forskrift om formidling av innenlandsadopsjon der foreldre
samtykker til adopsjon § 6, at det ved utvelgelsen av foreldre ved nasjonal adopsjon, skal
legges vekt på hvilke krav som stilles for forhåndssamtykke til adopsjon av barn fra utlandet.
Adopsjonslovutvalget mente at søkere til nasjonal spedbarnsadopsjon må oppfylle samme
krav som søkere til internasjonal adopsjon og at kravene skal gå fram av forskrift.
Departementet støttet utvalgets forslag i Prop. 88 L (2016-2017). Ny adopsjonslov § 5 gjelder
for alle typer adopsjoner og stiller grunnleggende krav til alle adopsjonssøkere.
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Departementet foreslår at det materielle innholdet i gjeldende forskrift om adopsjon av barn
fra utlandet § 5 i all hovedsak videreføres i ny forskrift § 1 første ledd. Det tydeliggjøres at de
generelle kravene til adopsjonssøkere gjelder både ved adopsjon av barn fra utlandet og ved
nasjonal adopsjon av spedbarn. Ved nasjonal spedbarnsadopsjon vil barnet være kjent for
myndighetene når Bufetat skal velge foreldre til barnet. Bufetat kan derfor foreta en mer
konkret vurdering av søkerne enn hva som er mulig ved søknad om forhåndssamtykke til
adopsjon av barn fra utlandet. Det vil likevel være de samme sider ved søkerne som skal
vurderes og som vil tilsi om søkerne er egnet som adoptivforeldre. De ulike momentene er
ikke uttømmende angitt.

3.1.2

Hvor lenge søkerne må ha bodd sammen

Etter gjeldende rett og ny adopsjonslov § 6 stilles det krav om at ektefeller og samboere skal
adoptere sammen. I dagens rundskriv Q- 28/2015 heter det at søkere som hovedregel må ha
bodd sammen i minimum de siste to årene. Andre momenter som kan ha betydning for
vurderingen av stabilitet vil eksempelvis være om paret har felles barn, om paret har inngått
samboerkontrakt, om paret har kjøpt felles bolig og om paret har felles økonomi/felles
husholdning.
Departementet forslår at ektefeller og samboere som søker om å adoptere barn som
hovedregel skal ha bodd sammen de siste 2 årene, se forslag til forskrift § 1 andre ledd. At
søkerne har bodd sammen over en periode er viktig ved vurderingen av om deres forhold er
varig og stabilt. Siden 2 års botid foreslås som en hovedregel, åpner dette for at adopsjon kan
innvilges selv om søkerne har bodd sammen i kortere tid. Unntak må vurderes konkret. Blant
momenter av betydning for om det bør åpnes for adopsjon uten at paret har bodd sammen de
siste 2 årene, kan være om paret har felles barn, har kjøpt felles bolig mv.

3.1.3

Enslige søkere

Dagens adopsjonslov og forskrift om adopsjon av barn fra utlandet inneholder ikke regler om
særlige krav til enslige søkere. Hvilke forhold Bufetat skal legge særlig vekt på i vurderingen
av enslige søkere, går i stedet fram av rundskriv Q-28/2015. Ifølge rundskrivet skal Bufetat
vurdere om søker har et nettverk som er tilgjengelig i hverdagen og søkers barneerfaring.
Bufetat skal vurdere familienettverk som mer stabilt enn vennenettverk og legge vekt på om
barnet gjennom nettverket får ha kontakt med begge kjønn4.
Etter ny adopsjonslov § 7 første ledd kan enslige adoptere dersom de har forutsetninger for å
ha eneomsorgen for et barn. Det følger videre av § 7 andre ledd at departementet kan gi
forskrift om vilkår for at enslige kan adoptere.
I forskriften § 1 tredje ledd foreslås at det i vurderingen av en søknad om å adoptere som
enslig skal legges vekt på om søkeren har et stabilt og godt familie- og vennenettverk som er
4

Se Innst. 143 L (2013-2014) om endringer i adopsjonsloven mv s. 15.
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tilgjengelig i hverdagen og om barnet vil sikres kontakt med begge kjønn i oppveksten. De
generelle kravene til søkere i forskriften § 1 første ledd gjelder også for enslige søkere.

3.1.4

Forhåndssamtykke og endringer som følge av utvidet godkjenningsramme

Ved utenlandsadopsjon gis det i dag "alminnelig forhåndssamtykke" som omfatter barn
mellom 0 og 3 år, inkludert tvillinger, og "utvidet forhåndssamtykke" som omfatter barn
mellom 0 og 5 år og søskenpar under 5 år. Søkere som ønsker utvidet forhåndssamtykke må
vurderes som egnet for slikt omsorgsansvar og kunnskap om og erfaring med barn blir tillagt
vekt.
Adopsjonslovutvalget5 foreslo imidlertid at en søker gis forhåndssamtykke til adopsjon av ett
barn eller ett søskenpar mellom 0 og 5 år, dvs. én ramme for alle. Departementet var enig i at
én ramme kunne sikre en mer effektiv saksbehandling, men la i lovforslaget (i Prop. 88 L
(2016-2017))6 avgjørende vekt på søkerens egne ønsker og det forhold at
omsorgsbelastningen normalt vil være høyere for de eldste barna og for flere barn, og fulgte
derfor ikke opp adopsjonslovutvalgets forslag.
Ved behandlingen av forslag til ny lov uttalte Stortingets familie- og kulturkomité i Innst. 359
L (2016-2017) s.10):
"K o m i t e e n viser til at det foreslås å videreføre at det normalt gis forhåndssamtykke for ett
barn eller ett søskenpar fra 0–3 år, men viser til at flere høringsinstanser har argumentert for
at det bør bli enklere å bli godkjent for adopsjon av barn på mellom tre og fem år. Med
dagens praksis blir mange ellers velegnede foreldre avvist fordi de mangler
formalkompetanse. Komiteen mener det ofte er andre faktorer enn alder som avgjør om det er
behov for at foreldrene har riktig formalkompetanse. Man kan for eksempel se for seg en ettåring som har ligget i en seng uten voksenkontakt hele livet, og en fire-åring som har bodd
hele livet på et velfungerende barnehjem. Komiteen mener at dagens praksis ikke er godt
begrunnet, og foreslår:
«Adopsjonsloven § 18 annet ledd skal lyde: En søker kan få forhåndssamtykke til adopsjon av
ett barn under 5 år eller av to søsken som begge er under 5 år.»
Stortinget vedtok bestemmelsen med slik ordlyd, jf. ny adopsjonslov § 18 andre ledd.
Det følger av forannevnte at det nå skal være én ramme/ett forhåndssamtykke for alle (ett barn
fra 0 og opp til 5 år eller to søsken opp til 5 år). Dette gjenspeiles i forskriftsforslaget, se § 1
fjerde ledd.
Departementet foreslår at det går fram av forskriften § 1 fjerde ledd at søkere må være både
egnet og motiverte for å adoptere barn innenfor hele godkjenningsrammen. I tillegg foreslås det
at det i vurderingen kan legges vekt på søkernes erfaring med og kunnskap om barn.

5
6

Jf. NOU 2014: 9 Ny adopsjonslov, se § 18 andre ledd s. 419.
Se Prop. 88 L (2016-2017) lov om adopsjon pkt. 17.7.5 s. 152.
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3.2 Adopsjonsforberedende kurs (forskriften § 2)
3.2.1

Adopsjonsforberedende kurs også ved spedbarnsadopsjon

I dag kreves det ikke at søkere til nasjonal adopsjon må ha deltatt på adopsjonsforberedende
kurs. Dette kreves kun ved adopsjon av ukjent barn fra utlandet. Ny adopsjonslov § 5 åpner
imidlertid for at det kan stilles krav om adopsjonsforberedende kurs ved alle typer adopsjon.
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har anbefalt at det stilles krav til kurs også
ved nasjonal spedbarnsadopsjon og viser til at kurs kan gi søkerne bedre innsikt i hva som
kreves av dem som adoptivforeldre og sette dem bedre i stand til å vurdere om adopsjon er
noe for dem. Kurset kan også gjøre dem bedre forberedt til å ta imot barnet og møte
eventuelle utfordringer under barnets oppvekst.
Departementet støtter dette. Departementet foreslår derfor at det i forskriften § 2 første ledd
stilles krav om adopsjonsforberedende kurs også ved nasjonal spedbarnsadopsjon.
Innføres det et krav om obligatorisk adopsjonsforberedende kurs ved nasjonal
spedbarnsadopsjon må det vurderes om det er behov for å justere kurset for dem som kun
søker om slik adopsjon.
I dag er det slik at søkere som tidligere har deltatt på kurs, ikke må gå på
adopsjonsforberedende kurs på nytt. Dette foreslås utvidet slik at heller ikke søkere som har
adoptert tidligere må delta på adopsjonsforberedende kurs.
3.2.2

Tidspunktet for adopsjonsforberedende kurs

I dag er det slik at søkere ved utenlandsadopsjon skal ha formidlingsbekreftelse fra en
godkjent adopsjonsorganisasjon før de kan delta på adopsjonsforberedende kurs. At en søker
har formidlingsbekreftelse innebærer at en adopsjonsorganisasjon har påtatt seg å formidle
adopsjon til søker. I gjeldende forskrift om adopsjon av barn fra utlandet § 6 er det videre
bestemt at adopsjonssøkere skal ha deltatt på adopsjonsforberedende kurs før Bufetat gir
forhåndssamtykke.
Bufdir har anbefalt at dagens regler endres og at det stilles krav om at kurs gjennomføres før
utredning. Bufdir mener dette vil bidra til at søkerne er forberedt når de utredes, at søkerne får bedre
innsikt i hva en adopsjon innebærer og større mulighet til å vurdere ønsket om adopsjon tidligere i
prosessen. Denne rekkefølgen kan også være ressursbesparende. Departementet har vært usikker på
om kurskrav før utredning kan forsinke adopsjonsprosessen. Bufdir mener imidlertid at dette ikke
forsinker prosessen, og viser blant annet til at det ikke er ventelister for å delta på slike kurs i dag.
Departementet ser at endringen som Bufdir ønsker er mindre fleksibel enn dagens ordning,
men vurderer at dette ikke er tungtveiende nok til at regelen bør beholdes. Flere forhold taler
for å endre tidspunktet for kursdeltakelse, blant annet vil kursdeltakerne være på samme sted i
prosessen. Kurs før utredning er en mer naturlig rekkefølge og det er i dag god kapasitet på
kursene. Bufdir har opplyst at utrederne i Bufetat erfarer at søkere som har deltatt på
adopsjonsforberedende kurs før de starter utredningen er bedre forberedt enn søkere som ikke
har vært på kurs og at de fleste søkere nå deltar på kurs før de blir utredet av Bufetat. På
7

bakgrunn av dette foreslår departementet i forskriften § 2 første ledd at søkere må ha fullført
kurs før de utredes. Søknaden om adopsjon kan imidlertid sendes til adopsjonsmyndigheten
før kurset er gjennomført. På denne måten kan saksbehandlingen rundt adopsjonssøknaden7
innledes, selv om ikke selve utredningen av søkerne igangsettes før kurset er gjennomført.

3.2.3

Formålet med kurset

Adopsjonslovutvalget foreslo ingen endringer i kursets formål, men viste blant annet til at
søkere som er godt forberedt står bedre rustet til å møte eventuelle utfordringer under barnets
oppvekst. I merknader i rundskriv Q-28/2015 til gjeldende forskrift er formålet med
adopsjonsforberedende kurs å forberede adoptivforeldre slik at de står bedre rustet til å ta imot
adoptivbarnet. Familie- og kulturkomiteens flertall påpekte i sin innstilling 359 L (2016-2017)
at det er viktig å forberede adopsjonssøkere på hva som kreves av dem.
Departementet mener at formålet med kurset bør gå fram av forskriften og foreslår å ta inn
merknadene fra adopsjonslovutvalget og stortingskomiteen for å definere formålet med
kurset, se forslag til forskrift § 2 andre ledd. Departementet mener formålet med kurset
dermed blir tydeligere kommunisert og gir et bedre bilde av hva som er hensikten med kurset.

3.3 Utredning av adopsjonssøker (forskriften § 4)
Dagens forskrift om adopsjon av barn fra utlandet § 3 har en bestemmelse om at Bufetat skal
utrede adopsjonssøkerne og rundskriv Q-10468 gir veiledning om utarbeidelse av
sosialrapport ved søknad om adopsjon. Søkere skal også utredes søknad om nasjonal
spedbarnsadopsjon. Utredning ved begge adopsjonstypene blir omtalt i rundskriv Q-1046.
I adopsjonssaker må forvaltningsorganet vurdere grundig om søkerne oppfyller vilkårene og
er egnet for oppgaven som adoptivforeldre, jf. også Haag 93-konvensjonen artikkel 5 a).
I adopsjonssaker innebærer utredningen blant annet at det foretas hjembesøk, gjennomføres
samtaler med søkerne og utarbeides en sosialrapport. Departementet foreslår at bestemmelsen
presiseres slik at den blir mer opplysende med hensyn til hva utredningen innebærer, jf.
forslag til forskrift § 4.

7 For eksempel at adopsjonsmyndigheten kan vurdere om det trengs ytterligere dokumentasjon eller få en rådgivende uttalelse fra
lege i Bufetat osv.
8

Q-1046 Veiledningshefte om utarbeidelse av sosialrapport ved søknad om adopsjon.
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4 Nasjonal spedbarnsadopsjon (forskriften kapittel 2)
4.1 Registering av adopsjonssøkere (forskriften § 9)
Adopsjonssøkere kan i dag være registrert for nasjonal spedbarnsadopsjon i inntil 1 år.
Dagens frist på 1 år har som formål å sikre sirkulasjon blant søkere og at antallet søkere ikke
blir uhåndterlig stort.
For å sikre tilstrekkelig antall søkere, oppfordret adopsjonslovutvalget i stedet departementet
til å vurdere å utvide eller fjerne fristen for hvor lenge søkere kan stå i registeret.
Departementet foreslår i Prop. 88 L (2016-2017) at det reguleres i forskrift hvor lenge søkere
kan stå i registeret.
Departementet har vurdert hvor lenge søkere for adopsjon av nasjonal spedbarnsadopsjon bør
kunne stå i registeret. Barna som er aktuelle for nasjonal spedbarnsadopsjon har ulike behov
og egenskaper. Adopsjonsmyndighetene trenger derfor flere familier de kan vurdere når det
skal velges nye foreldre til barnet. I dag er situasjonen slik at antallet søkere for nasjonal
adopsjon av spedbarn er begrenset. Ventetiden ved adopsjon av barn fra utlandet er også
stadig økende. Departementet foreslår på bakgrunn av dette at søkere skal kunne være
registrert i det nasjonale søkerregisteret i 2 år, mot 1 år i dag, jf. forslag til forskrift § 9 første
ledd.
I dag kan søkere ikke lenger stå i registeret etter at forhåndssamtykket til utenlandsadopsjon
er sendt utenlandske myndigheter. Dette foreslås videreført. Departementet foreslår også å
videreføre gjeldende regel om at bare søkere som har adoptert nasjonalt spedbarn tidligere kan
søke på nytt etter 2 år. Departementet begrunner ordningen med at barnet bør få mulighet til å
få søsken.

4.2 Andre presiseringer
Departementet tydeliggjør ellers vilkårene som stilles for at opprinnelige foreldre skal kunne
samtykke til å adoptere bort barnet sitt. Formålet er å sikre at opprinnelige foreldre som
vurderer å adoptere bort sitt spedbarn får nødvendig veiledning og bistand før de samtykker til
adopsjon. Departementet ønsker også å tydeliggjøre de ulike trinnene i adopsjonsprosessen,
slik at saksgangen blir mer forutberegnelig for både opprinnelige foreldre og adoptivsøkere.
Ordningen med at Bufetat i den regionen barnet oppholder seg kan plassere barnet midlertidig
i tiltak, for eksempel i beredskapshjem foreslås videreført i § 7 første ledd. Det er en
forutsetning at foreldrene samtykker til plasseringen. Det foreslås tydeliggjort at foreldrene
kan gjøre avtale om samvær med barnet før adopsjonen, jf. § 7 fjerde ledd. Dette er i tråd med
dagens praksis.
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5 Adopsjon av barn fra utlandet (forskriften kapittel 3)
5.1 Tildeling av barn med behov for spesiell støtte
I dag må tildeling av barn med behov for spesiell støtte godkjennes av faglig utvalg for
adopsjonssaker. I ny adopsjonslov § 22 skal slik tildeling godkjennes av adopsjonsmyndighetene, men slik at det faglig rådgivende utvalget skal uttale seg dersom barnet har
behov for spesiell støtte. Det skal legges stor vekt på uttalelsen. Forskriften § 14 gir nærmere
regler om godkjenning av tildeling av barn med behov for spesiell støtte.
Ny adopsjonslov § 21 har en ny bestemmelse om adopsjon av barn som søker har tilknytning
til. Lovens § 21 fastsetter en rekke vilkår for slik adopsjon, blant annet at søker oppfyller
betingelsene for å få forhåndssamtykke. Utkastet til § 15 i forskriften fastsetter at dersom
adopsjonsmyndigheten vurderer at barnet søker har tilknytning til har behov for spesiell støtte,
skal det innhentes uttalelse fra faglig rådgivende utvalg for adopsjonssaker.
5.2

Godkjenning av tildelinger av barn fra utlandet med behov for spesielle støtte.
Avgjørelsen kan ikke påklages

Etter dagens adopsjonslov er det faglig utvalg som godkjenner tildelinger av barn fra utlandet
med behov for spesielle støtte. I dag kan faglig utvalgs avgjørelse om å godkjenne eller ikke
godkjenne utenlandske myndigheters forslag om konkret tildeling av barn til adopsjonssøkere
ikke påklages, jf. gjeldende forskrift § 4 andre ledd.
Hove-utvalget mente i NOU 2009: 21 Adopsjon til barnets beste at faglig utvalgs avgjørelser
er enkeltvedtak som kan påklages etter forvaltningsloven og viste til at adopsjon av barn med
behov for spesiell støtte bare kan gjennomføres dersom faglig utvalg godkjenner tildelingen.
Adopsjonslovutvalget delet ikke Hove-utvalgets vurdering9. Utvalget viser til at den direkte
konsekvensen av at en tildeling ikke blir godkjent, er at søkerne må vente på et nytt
tildelingsforslag fra opprinnelseslandet. Søkerne har forhåndssamtykket i behold selv om den
konkrete tildelingen ikke godkjennes. At søkeren har forhåndssamtykke til å adoptere gir kun
en rettighet til å bli registrert som søker, og ikke en rett til å adoptere et barn. Fordi en
avgjørelse om ikke å godkjenne en konkret tildeling ikke utelukker søkerne fra å adoptere,
mener utvalget at avgjørelsen ikke er et enkeltvedtak som kan påklages etter reglene i
forvaltningsloven.
Departementet deler adopsjonslovutvalgets syn om at det ved vurdering av om et forslag om
tildeling av barn med behov for spesiell støtte skal godkjennes, skal legges avgjørende vekt på
hensynet til å sikre barnet et godt og varig hjem. Selv om søker har et generelt
forhåndssamtykke til å adoptere fra utlandet, gir det derfor ikke søker rett til å adoptere eller
til å adoptere ett bestemt barn. Departementet legger derfor utvalgets forståelse til grunn og
foreslår at det går fram av forskriften § 14 tredje ledd at søkere ikke kan påklage adopsjonsmyndighetenes avgjørelse om å godkjenne eller ikke godkjenne utenlandske myndigheters

9

se NOU 2014: 9 Ny adopsjonslov side 273-274.
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forslag om tildeling av barn med behov for spesiell støtte. Dette er en videreføring av
gjeldende rett.

6 Det faglig rådgivende utvalget for adopsjonssaker (forskriften
kapittel 4)
I dag reguleres faglig utvalgs ansvar og arbeidsoppgaver dels av utvalgets mandat, forskrift
om formidling av innenlandsadopsjon der foreldre samtykker til adopsjon og forskrift om
adopsjon av barn fra utlandet. Det faglig utvalget avgjør om forslag om tildelinger av barn
med spesielle behov fra utlandet skal godkjennes. Dersom utvalget ikke godkjenner forslaget,
kan adopsjonen ikke gjennomføres. Det er også faglig utvalg som velger foreldre ved nasjonal
spedbarnsadopsjon.
Den nye adopsjonsloven § 42 erstatter dagens faglig utvalg for adopsjonssaker med et nytt
utvalg, det faglig rådgivende utvalg for adopsjonssaker. Lovendringen tydeliggjør at utvalget
ikke har avgjørelsesmyndighet, men en viktig rådgivende oppgave.
Adopsjonslovutvalget foreslo i NOU 2014: 9 at utvalget fortsatt burde bestå av minst tre
personer med høy barnefaglig kompetanse og med adopsjonsfaglig bakgrunn, og at utvalget
kan være sammensatt på samme måte som faglig utvalg er i dag.
Departementet foreslår et eget kapittel i forskriften om det faglig rådgivende utvalg for
adopsjonssaker for å gjøre reglene mer tilgjengelige for søkere. Regler om utvalgets
oppgaver, sammensetning og behandlingsmåten framgår av §§ 16-18. Utkastet viderefører i
stor grad reglene i gjeldende forskrifter og mandatet til faglig utvalg.
Når det gjelder sammensetningen (§ 17), tas det utgangspunkt i sammensetningen av dagens
faglig utvalg. Departementet foreslår imidlertid at det skal være mulig å oppnevne flere
medlemmer enn 3 dersom det skulle vise seg å være behov for det, jf. formuleringen "minst 3
medlemmer med varamedlemmer". Faglig utvalg har mange saker til behandling og
erfaringsmessig kan det være vanskelig for utvalget å møtes så hyppig som det er behov for.
For å sikre at saksbehandlingstiden i tildelingssakene samlet sett blir så kort som mulig,
foreslås det derfor at det kan være flere medlemmer. Det er forutsatt at de 3 profesjonene skal
delta i hvert møte.

7 Drifts- og formidlingstillatelse til adopsjonsorganisasjoner
(forskriften kapittel 5)
I dag kan bare godkjente adopsjonsorganisasjoner få tillatelse til å drive adopsjonsformidling
fra utlandet. Verken gjeldende adopsjonslov eller forskrift om krav til organisasjoner som
formidler barn fra fremmed stat skiller mellom tillatelse til å drive adopsjonsformidling
(driftstillatelse) og tillatelse til å formidle barn fra enkelte land (formidlingstillatelse). I ny
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adopsjonslov gjøres dette skillet tydelig ved at de to typene tillatelser reguleres i to ulike
bestemmelser, i adopsjonsloven § 31 (driftstillatelse) og § 32 (formidlingstillatelse).
Departementet foreslår å ha et eget kapittel i forskriften som fastsetter kravene til
organisasjoner som formidler barn fra fremmed stat med sikte på adopsjon. Bestemmelsene
skal erstatte dagens forskrift 30. november 1999 nr. 1195 om krav til organisasjoner som
formidler barn fra fremmed stat med sikte på adopsjon. Når det gjelder regler om adopsjonsorganisasjonenes formidlingstillatelser, er det kun foreslått justeringer i tråd med de
lovendringene som er vedtatt, og språklige endringer. I § 31 i ny adopsjonslov gis det en egen
regel om tillatelse til å drive adopsjonsformidling (driftstillatelse). I tråd med dette foreslår
departementet at regler om driftstillatelse inngår i forskriften.
I Prop. 88 L (2016-2017) s. 133 ble det vist til at adopsjonsorganisasjonene som er godkjent i
dag har vært det i lengre tid, og at det således er liten grunn til å kreve fornyelser hyppig.
Departementet var i utgangspunktet positiv til at driftstillatelser kan fornyes hvert femte eller
sjuende år, men ville vurdere dette nærmere. Departementet foreslår at det åpnes for at
driftstillatelse kan gis for inntil 7 år, jf. forskriftsutkastet § 19 andre ledd. Bufdir bør kunne
foreta en konkret vurdering av varigheten.
I forskriften § 23 blir behandling av personopplysninger omtalt. I bestemmelsen skal det være
henvisning til lov om personopplysninger. Denne vil bli oppdatert.
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Overgangsregler til adopsjonsloven og ikraftsetting (forskriften
kapittel 6)

Departementet ser at det er behov for ytterligere overgangsregler til loven og kan fastsette det,
jf. adopsjonsloven § 53 femte ledd. Overgangsregler foreslås gitt i forskriften om adopsjon.

8.1 Overgangsregler for tildelinger og for drifts- og formidlingstillatelser
Det foreslås at den nye adopsjonsloven skal gjelde for forslag om tildelinger av barn fra
utlandet som mottas av adopsjonsmyndigheten fra ikraftsettingstidspunktet (1. juli 2018) og
for spedbarnsadopsjon som ikke er innvilget før lovens ikraftsetting.
Det er også behov for overgangsregler knyttet til fra hvilket tidspunkt organisasjonene må ha
driftstillatelse etter ny lov. Adopsjonsorganisasjonene har ikke slike tillatelser fullt ut i dag,
men har tillatelser til å formidle adopsjon fra nærmere angitte land. Bufdir foreslår at
organisasjonene skal ha 1 år til å omstille seg før det kreves driftstillatelse etter ny lov, det vil
si fra 1. juli 2019, men slik at det må søkes om driftstillatelse 4 måneder i forveien. Det
foreslås også at formidlingstillatelser skal gjelde fram til de utløper, med mindre
organisasjonene ikke får driftstillatelse. Departementet antar at forslaget vil ivareta
organisasjonenes behov for tid til å omstille seg.

12

8.2 Ikraftsetting
I forskriften § 29 skal det fastsettes når forskriften trer i kraft. Dette vil være til samme tid
som den nye adopsjonsloven. Departementet tar sikte på at loven skal tre i kraft 1. juli 2018.

9 Økonomiske og administrative konsekvenser
Departementet legger til grunn at forskriftsforslaget ikke medfører økonomiske og
administrative konsekvenser av betydning, da dagens ordning i hovedsak videreføres.
Ettersom de fleste adopsjonssøkere i dag uansett deltar på adopsjonsforberedende kurs, mener
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) at forslaget om adopsjonsforberedende kurs
ved spedbarnsadopsjon over tid ikke vil medføre merkostnader for Bufetat. Departementet
legger dette til grunn.
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Vedlegg - Utkast til forskrift om adopsjon
Hjemmel: Fastsatt av Barne-, og likestillingsdepartementet med hjemmel i lov 16. juni 2017 nr. 48
om adopsjon §§ 3, 5, 7, 14, 17, 18, 31, 32, 42 og 53.
Kapittel 1 Krav ved spedbarnsadopsjon og utenlandsadopsjon
§ 1 Krav til adopsjonssøkere
Adopsjonssøkere skal være gode omsorgspersoner, se adopsjonsloven § 5. I vurderingen av
hvem som er egnet til å adoptere skal det blant annet legges vekt på
a) personlige egenskaper og motivasjonen for å adoptere
b) fysisk og psykisk helse
c) forutsetningene for å takle omsorgsoppgaver under hele barnets oppvekst
d) familiesituasjonen
e) familiens økonomi
f) boligstandard og bomiljø
g) vandel.
Ektefeller og samboere som søker om å adoptere barn skal, som hovedregel, ha bodd sammen de
siste 2 årene.
Når en enslig søker om å adoptere skal det i vurderingen legges vekt på om søkeren har et stabilt
og godt nettverk med familie- og venner som er tilgjengelig i hverdagen, og om barnet vil sikres
kontakt med begge kjønn i oppveksten.
Ved adopsjon av barn fra utlandet, skal søkere være egnet og motiverte for å bli foreldre til ett
barn under 5 år eller to søsken som begge er under 5 år, se adopsjonsloven § 18 andre ledd. Søkere
må være egnet og motiverte for begge alternativene. Når en søker blir vurdert til
forhåndssamtykke, kan det legges vekt på søkerens erfaring med og kunnskap om barn.
§ 2 Adopsjonsforberedende kurs
Ved nasjonal spedbarnadopsjon og utenlandsadopsjon skal søkere ha gjennomført
adopsjonsforberedende kurs før de utredes, se § 4. Dette gjelder ikke søkere som har adoptert
tidligere, eller som tidligere har gjennomført slikt kurs.
Kurset skal gi adopsjonssøkere innsikt i hva som kreves av dem som adoptivforeldre, forberede
dem til å ta imot barn og til å møte eventuelle utfordringer under barns oppvekst.
Ved utenlandsadopsjon skal søkere ha formidlingsbekreftelse fra en godkjent
adopsjonsorganisasjon før de kan delta på det adopsjonsforberedende kurset. Gjelder søknaden
adopsjon utenom en godkjent adopsjonsorganisasjon, skal Barne-, ungdoms- og familieetaten
(Bufetat) ha bekreftet at søker fyller vilkårene i adopsjonsloven før søker kan delta på kurs, se
adopsjonsloven § 20 andre ledd bokstav b til d eller § 21 bokstav b, c og e. Dersom adopsjonen
gjelder barn som søkeren har tilknytning til, se adopsjonsloven § 21, kan adopsjonsmyndigheten
gjøre unntak fra krav om deltakelse på adopsjonsforberedende kurs.
§ 3 Krav til en adopsjonssøknad
En adopsjonssøknad skal sendes Bufetat på fastsatt søknadsskjema og inneholde
a) fødselsattest
b) egenerklæring om helse på et skjema fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
c) legeerklæring på et skjema fra Bufdir
d) uttømmende politiattest
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e)
f)
g)
h)

utskrift av det siste grunnlaget for skatt
vigselsattest og adressehistorikk fra folkeregisteret når søkerne er ektefeller eller samboere
kopi av pass eller utskrift fra folkeregisteret som dokumenterer statsborgerskap
formidlingsbekreftelse fra en godkjent adopsjonsorganisasjon når søknaden gjelder
utenlandsadopsjon som skal formidles av en slik organisasjon
i) bilde av søkerne når søknaden gjelder spedbarnsadopsjon
Før søkerne utredes, se § 4, skal søkerne sende inn kursbevis fra det adopsjonsforberedende
kurset.
Dokumentasjonen skal være originaldokumenter som ikke er eldre enn seks måneder.
Fødselsattest og vigselsattest kan likevel framlegges i kopi som er bekreftet av offentlig
tjenestemann eller advokat. Fødselsattesten og utskriften av det siste grunnlaget for skatt kan være
eldre enn 6 måneder.
§ 4 Utredning av adopsjonssøker
En søker skal være utredet av Bufetat for å adoptere spedbarn nasjonalt og for å få
forhåndssamtykke til å adoptere barn fra utlandet. Utredningen innebærer at det gjennomføres
samtaler med søkerne, at det utarbeides en sosialrapport mv.
§ 5 Krav om tilleggsopplysninger og uttalelser ved søknad om adopsjon
Når det er nødvendig for å få søknaden så godt opplyst som mulig, kan Bufetat kreve
tilleggsopplysninger fra søkeren og innhente rådgivende uttalelse fra en lege og en psykolog.
Bufetat kan også innhente opplysninger fra personer i søkerens nettverk. Hvis uttalelsene eller
tilleggsopplysningene omfatter personopplysninger om andre enn søker, skal Bufetat innhente
samtykke til å motta opplysningene fra den opplysningene gjelder.
§ 6 Søkers informasjonsplikt om endringer
Søker skal informere Bufetat om endringer i familie- eller livssituasjon mellom
søknadstidspunktet og fram til adopsjonen er gjennomført. Endringer vil blant annet omfatte
a) graviditet
b) behandling for barnløshet
c) at familien har fått et fosterbarn
d) samlivsbrudd
e) sykdom
f) arbeidsledighet
g) endring i økonomi
h) flytting
Ved utenlandsadopsjon vurderer Bufetat om vilkårene for adopsjon fortsatt er oppfylt og kan
pålegge adopsjonsorganisasjonen å hindre at søker blir tildelt et barn før den nye vurderingen er
gjort. Blir opplysningene etter første ledd vurdert slik at vilkårene for forhåndssamtykke ikke lenger
er oppfylt, skal forhåndssamtykket trekkes tilbake.
Kapittel 2 Nasjonal spedbarnsadopsjon
§ 7 Midlertidig plassering av spedbarn som skal adopteres
Foreldre som gir fra seg den faktiske omsorgen for et barn ved fødselen, for at barnet skal
adopteres, jf. adopsjonsloven § 14, skal samtykke til at adopsjonsmyndigheten kan plassere
barnet i et midlertidig tiltak, for eksempel et beredskapshjem, fram til adopsjonen kan
gjennomføres.
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Foreldrene kan trekke samtykket til plasseringen tilbake. Statlig regional
barnevernmyndighet i Bufetat i den regionen barnet oppholder seg, må finne tiltaket og betale
for det.
Foreldrene skal samtykke til at Bufetat kan innhente nødvendige helseopplysninger om
foreldrene og barnet, når dette kan ha betydning for barnets framtidige omsorgsbehov og
helse.
Foreldre kan avtale med Bufetat at de skal ha samvær med barnet.
§ 8 Samtykke til spedbarnsadopsjon, veiledning til spedbarnets opprinnelige foreldre og
opplysninger om dem og barnet
I sak om spedbarnsadopsjon skal Bufetat
a) innhente samtykke til en adopsjon
b) sikre at foreldre får nødvendig informasjon og veiledning, herunder mulighet til å vurdere
alternativer til adopsjon før de samtykker
c) nedtegne opplysninger om de opprinnelige foreldrene og barnet, se § 7 andre ledd, og
eventuelle opplysninger om familiehistorikk
d) følge opp eventuell farskapssak og motta kopi av vedtak fra NAV på vegne av barnet.
§ 9 Registrering av adopsjonssøker
En adopsjonssøker som har vært utredet for adopsjon, kan bli registrert for nasjonal
adopsjon av spedbarn én gang. Søknaden kan være registrert i 2 år. Søker som tidligere har
adoptert et spedbarn nasjonalt, kan likevel stå i registeret på nytt.
Søker som fyller vilkårene for både nasjonal adopsjon av spedbarn og adopsjon av barn fra
utlandet og som er registrert for begge, skal melde fra til Bufetat når søknaden blir sendt til
utlandet. Søker kan da ikke lenger være registrert for nasjonal adopsjon.
§ 10 Valg av adoptivforeldre etter adopsjonsloven § 14
Når de opprinnelige foreldrene har samtykket til adopsjon av barnet, innhentes en uttalelse
fra det faglig rådgivende utvalget for adopsjonssaker om valg av adoptivforeldre til barnet, se
adopsjonsloven § 14 andre ledd.
Det faglig rådgivende utvalget for adopsjonssaker skal ut fra § 1 og opplysningene i saken
gi råd om hvilke søkere som har best forutsetninger for å ivareta barnets behov. Utvalget skal
også legge vekt på de opprinnelige foreldrenes ønsker for barnet og ta hensyn til barnets
etniske, religiøse, kulturelle og språklige bakgrunn.
§ 11 Adopsjonssøkers samtykke til adopsjonen
Søkere som får adoptere et barn, skal samtykke skriftlig til adopsjonen av dette barnet. De skal
få anonymisert informasjon om barnet og barnets opprinnelse før de samtykker.
Kapittel 3 Adopsjon av barn fra utlandet (utenlandsadopsjon)
§ 12 Forhåndssamtykke
En søker som fyller de generelle vilkårene for å adoptere og vilkårene for adopsjon av barn fra
utlandet, gis forhåndssamtykke til adopsjon av barn fra utlandet. Det skal gå fram av
forhåndssamtykket at søker er godkjent for å adoptere ett barn under 5 år eller to søsken som begge
er under 5 år, og hvilket land søker kan adoptere fra.
Det kan ikke gis forhåndssamtykke til å adoptere barn med behov for spesiell støtte.
§ 13 Forhåndssamtykkets varighet
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Et forhåndssamtykket gjelder i 3 år. Fyller søkeren fortsatt vilkårene i §§ 1 og 3 for adopsjon,
kan Bufetat forlenge forhåndssamtykket med 2 år én gang.
En søknad om forlengelse skal sendes Bufetat senest 3 måneder før forhåndssamtykket utløper.
Søknaden skal inneholde ny egenerklæring, legeerklæring, politiattest og utskrift av det siste
grunnlaget for skatt som fyller kravene i § 3 tredje ledd. Bufetat kan innhente tilleggsopplysninger
og uttalelser etter reglene i § 5.
Dersom søker har fått et konkret forslag om tildeling fra landet søkeren kan adoptere fra, og
adopsjonsprosessen er inne i en avsluttende fase, kan [adopsjonsmyndigheten] forlenge
forhåndssamtykket selv om søker tidligere har fått forlenget forhåndssamtykket med 2 år.
§ 14 Godkjenning av tildeling av barn med behov for spesiell støtte
Dersom [adopsjonsmyndigheten] vurderer at et tildelt barn har behov for spesiell støtte, skal det
innhentes en uttalelse fra det faglig rådgivende utvalget for adopsjonssaker. Utvalget skal vurdere
om søker har de nødvendige egenskapene for å adoptere barnet. [Adopsjonsmyndigheten] skal
legge stor vekt på uttalelsen og ikke godkjenne tildelingen dersom det er tvil om adopsjonen vil bli
til barnets beste, se adopsjonsloven § 4.
Godkjennes tildelingen, kan adopsjonen gjennomføres.
Søkere kan ikke klage på avgjørelsen om å godkjenne eller ikke godkjenne et forslag om
tildeling av barn fra utlandet med behov for spesiell støtte.
§ 15 Adopsjon av barn som søker har tilknytning til etter adopsjonsloven § 21
Dersom en søknad om forhåndssamtykke gjelder et bestemt barn som søker har tilknytning til og
[adopsjonsmyndigheten] vurderer at barnet har behov for spesiell støtte, skal det innhentes en
uttalelse fra det faglig rådgivende utvalget for adopsjonssaker før forhåndssamtykke gis. Det skal
legges stor vekt på uttalelsen.
Kapittel 4 Det faglig rådgivende utvalget for adopsjonssaker
§ 16 Utvalgets oppgaver
Det faglig rådgivende utvalget for adopsjonssaker skal på forespørsel fra
[adopsjonsmyndigheten] uttale seg om valget av adoptivforeldre til barnet ved nasjonal
adopsjon av spedbarn og ved tildeling av barn fra utlandet med behov for spesiell støtte, se
§§ 10, 14 og 15 og adopsjonsloven §§ 14 og 22. Utvalget skal legge avgjørende vekt på å
sikre barnet en trygg oppvekst slik at adopsjonen blir til barnets beste. Utvalget skal gi en
skriftlig og faglig begrunnet uttalelse. Det skal gå frem av uttalelsen hvilke vurderinger
utvalget har gjort og om utvalget har vært i tvil.
Når adopsjonsmyndigheten ber om det, skal utvalget eller medlemmer av utvalget uttale
seg i andre enkeltsaker og i prinsipielle spørsmål.
§ 17 Utvalgets sammensetning
Det faglig rådgivende utvalget for adopsjonssaker skal ha medlemmer som er
a) spesialist i allmennmedisin
b) psykolog eller psykiater med klinisk erfaring fra arbeid med barn
c) psykolog eller psykiater med klinisk erfaring fra arbeid med voksne.
Departementet oppnevner minst 3 medlemmer med varamedlemmer for en periode på 2
år.
Når utvalget uttaler seg, skal alle de 3 profesjonene etter første ledd være representert.
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§ 18 Behandlingsmåten
[Adopsjonsmyndigheten] er sekretariat for det faglig rådgivende utvalget for
adopsjonssaker. Sekretariatet forbereder sakene for utvalget og sikrer utvalgsmedlemmene
tilgang til saksdokumentene. Utvalget kan be sekretariatet innhente mer informasjon om
barnet som skal adopteres, eller om adopsjonssøker.
Kapittel 5 Drifts- og formidlingstillatelser til adopsjonsorganisasjoner
§ 19 Søknader om drifts- og formidlingstillatelse
Søknader om drifts- og formidlingstillatelser skal sendes på fastsatt skjema til Barne-,
ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som avgjør søknadene.
Driftstillatelse kan gis for inntil 7 år. Formidlingstillatelse kan gis for inntil 3 år. En søknad
om ny drifts- eller formidlingstillatelse må sendes senest 3 måneder før gjeldende tillatelse
utløper, dersom ny tillatelse skal foreligge før gjeldende tillatelse utløper.
Bufdir kan be om ytterligere dokumentasjon når det er nødvendig for å opplyse saken.
§ 20 Vilkår for driftstillatelse
Bufdir kan bare gi driftstillatelse til en organisasjon som kan drive adopsjonsformidling på
en profesjonell, etisk og faglig forsvarlig måte, se adopsjonsloven § 31 første ledd.
Organisasjonen skal ha vedtekter. Vedtektene og endringer av vedtektene skal godkjennes
av Bufdir.
§ 21 Vilkår for formidlingstillatelse
Bufdir kan bare gi formidlingstillatelse når
a) det aktuelle landet har behov for adoptivfamilier i utlandet
b) organisasjonen har innsikt i og kunnskap om lover, andre regler og prosedyrer som gjelder
for internasjonale adopsjoner i landet.
§ 22 Endringer i adopsjonsorganisasjonen
En adopsjonsorganisasjon skal straks melde fra til Bufdir
a) om endringer i virksomheten i Norge eller i utlandet, som kan ha betydning for drifts- eller
formidlingstillatelsen
b) om endringer i politiske-, juridiske- eller andre forhold i utlandet som kan få betydning for
formidlingsvirksomheten.
§ 23 Behandling av personopplysninger
En adopsjonsorganisasjon skal behandle personopplysninger i samsvar med [ny lov om
behandling av personopplysninger]. (Oppdateres )
Organisasjonen skal sende alle opplysninger om adoptivbarnet til Bufdir når adopsjonen
er gjennomført.

§ 24 Krav til årsregnskap og årsmelding
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En adopsjonsorganisasjon med driftstillatelse skal utarbeide årsregnskap revidert av
autorisert revisor og årsmelding i samsvar med kravene i driftstillatelsen. Dersom
organisasjonen driver hjelpearbeid eller annen virksomhet i tillegg til
formidlingsvirksomheten, skal den utarbeide egne regnskap for hvert virksomhetsområde.
Organisasjonen skal sende årsregnskap og årsmelding til Bufdir innen 1. mai hvert år.
§ 25 Formidlingsplikt
En adopsjonsorganisasjon med formidlingstillatelse skal gi alle søkere nødvendig
veiledning og bistand. Den informasjonen som organisasjonen gir, skal være kunnskapsbasert
og i samsvar med norsk og utenlandsk rett.
Organisasjonen skal formidle adopsjon til søkere som har forhåndssamtykke fra Bufetat
og som fyller vilkårene i et land som organisasjonen formidler adopsjoner fra. Dette gjelder
likevel ikke dersom utenlandske myndigheter ikke finner å kunne tildele en søker barn.
Organisasjonen plikter ikke å formidle adopsjon dersom søker misligholder sine
økonomiske forpliktelser overfor organisasjonen. Organisasjonen skal i slike tilfeller gi søker
skriftlig og begrunnet informasjon om beslutningen. Kopi av beslutningen skal sendes til
Bufdir.
§ 26 Opplysningsplikt
Organisasjonen skal informere Bufetat dersom det kommer nye opplysninger i en sak som
kan ha betydning for søkers forhåndssamtykke.
§ 27 Avvikling av formidlingsvirksomhet
En adopsjonsorganisasjon skal i årsmeldingen redegjøre for den framtidige driften.
Dersom det er tvil om organisasjonen kan fortsette formidlingsvirksomheten, skal den
redegjøre for usikkerheten.
En adopsjonsorganisasjonen skal straks melde fra til Bufdir dersom
formidlingsvirksomheten kan bli avviklet.
Det skal gå fram av organisasjonens vedtekter hvordan ubenyttede midler skal brukes og
hvordan enkeltsaker skal avsluttes ved avviklingen av driften eller formidlingsvirksomheten.
Bufdir fører tilsyn med at avviklingen skjer i overensstemmelse med vedtektene.
Kapittel 6 Overgangsregler til adopsjonsloven og ikraftsetting
§ 28 Overgangsregler til adopsjonsloven
Forslag om tildelinger av barn fra utlandet som mottas av adopsjonsmyndigheten fra 1. juli 2018,
behandles etter reglene i lov 16. juni 2017 nr. 48 om adopsjon, selv om tildelingen bygger på
forhåndssamtykke etter lov 28. februar 1986 nr. 8 om adopsjon. Også nasjonal spedbarnsadopsjon
som ikke er innvilget før 1. juli 2018 behandles etter reglene i lov 16. juni 2017 nr. 48 om adopsjon.
For organisasjoner som driver adopsjonsformidling på grunnlag av formidlingstillatelse gitt før
1. juli 2018, gjelder kravet til driftstillatelse etter adopsjonsloven § 31 først fra 1. juli 2019. For å få
vurdert driftstillatelse innen 1. juli 2019, skal Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet ha mottatt
søknaden innen 1. mars 2019.
En formidlingstillatelse gitt før 1. juli 2018 gjelder til den utløper, men bortfaller dersom
organisasjonen ikke får driftstillatelse etter adopsjonsloven § 31.
.
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§ 29 Ikraftsetting
Forskriften trer i kraft XXXXXX.
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