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Høringssvar til forslag til forskrift om adopsjon av barn fra utlandet. 

Vi takker for brev av 21.10.2014, der vi gis mulighet til å uttale oss om «Forslag til forskrift 

om adopsjon av barn fra utlandet». 

I all hovedsak støtter Enestående Adoptanters Forening (EAF), de forslagene som er lagt fram 

i høringsnotatet – og vi setter pris på de vurderinger og presiseringer som ligger til grunn for 

disse. 

§ 2 

Adopsjonsforberedende kurs. 

EAF støtter forslaget om at adopsjonsforberedende kurs blir obligatorisk. Ved å innføre et 

slikt krav, vil man kunne sikre at alle som ønsker å adoptere, får grunnleggende kjennskap til 

og kunnskap om hva dette innebærer. 

 Et slikt kurs vil kunne danne grunnlag for refleksjon og samtale i saksbehandlingen, og det 

bør derfor gjennomføres før saksbehandlingen starter – eller i begynnelsen av denne. 

Det er flott at det legges opp til at det fortsatt ikke skal betales egenandel for kursene. 

Forhåndssamtykkets varighet. 

EAF foreslår at man etter 3 år kan søke om 2 års forlengelse av forhåndsamtykket. Dette 

fordi, ventetiden nå er så lang, at mange må regne med å vente i opptil 5 år før de får tildeling. 

Man vil uansett være pliktig til å opplyse om endringer som vil være av betydning for 

adopsjonen. 

§ 3 

Utredning og saksbehandling. 

At BUFETAT nå overtar utredning og saksbehandling, er bra. Dette vil kunne sikre alle 

søkere en enhetlig og likeverdig behandling, både når det gjelder kvalitet, innhold og 

tidsperspektiv i denne prosessen. Dette under forutsetning av at BUFETAT gis de nødvendige 

ressurser. 

EAF mener, at det bør innføres tidsfrister for hvor lang tid saksbehandlingen skal kunne ta. 

 



§ 4 

Krav til adopsjonssøkeren. 

EAF er enig i de krav som stilles til adopsjonssøkeren, og vi synes det er positivt at 

«personlige forutsetninger for å adoptere», er nevnt aller først på liste, og eksemplifisert på en 

svært god måte under merknadene til dette punktet. Etter vår oppfatning, er dette det aller 

viktigste kriteriet for å kunne adoptere.  

Alder. 

Det er positivt at det ikke settes noen eksakt øvre aldersgrense for adopsjon. Vi er enige i at 

aldersforskjellen mellom barn og foreldre, kan være vel så viktig som søkernes alder alene. 

Alder er relevant, og må selvsagt være gjenstand for vurdering, men bør vurderes individuelt, 

og sammen med helsetilstand og personlig egnethet. 

 

§ 5 

Enslige søkere. 

Det er veldig bra, at enslige nå nevnes på linje med par, som en gruppe som kan søke om å få 

adoptere! EAF mener det er svært positivt at departementet trekker fram enslige søkeres 

nettverk som en viktig forutsetning for å gi forhåndsamtykke. At det ikke lengre presiseres at 

enslige søkere må ha «barnefaglig utdanning og / eller erfaring», er positivt. Det viktigste, 

også for enslige søkere, må være den personlige egnetheten sammen med de generelle krav, 

som ligger til grunn for enhver søknad om adopsjon. 

 

Dette var i korthet våre kommentarer til et grundig og godt forslag! 
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