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Svar på høring - Forslag til forskrift om adopsjon av barn fra utlandet 

Vi viser til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets høringsnotat datert  
21. oktober 2014 med forslag til forskrift om adopsjon av barn fra utlandet. 
 
Helsedirektoratet har gjennomgått høringsnotatet og har følgende kommentarer og 
merknader: 
 
Navnet på forskriften – forskrift om adopsjon av barn fra utlandet – gir en forventning 
om at forskriften omhandler flere sider av adopsjonsprosessen, mens den i det alt 
vesentlige omhandler adopsjonssøkerne.  
 
Det synes å være en del nyttig informasjon i merknaden til forskriftsforslaget som kan 
vurderes å flyttes til forskriftsteksten for å tydeliggjøre bestemmelsene. Dette må 
vurderes opp mot hvor omfattende forskriftstekst det er hensiktsmessig å ha, slik at 
teksten ikke blir for lang. Det gjelder særlig: 

 Side 4: Forhåndssamtykke skal vanligvis omfatte ett barn i alderen null til tre år. 

 Side 6: Søknad om forlengelse av forhåndssamtykket må fremsettes i god tid 
før gitt forhåndssamtykke utløper. 

 Side 13: Dersom søknaden gjelder barn som det ikke kan gis forhåndssamtykke 
til å adoptere, jf. forskriften § 2, må søknaden fremmes for Faglig utvalg for 
adopsjonssaker. Dette gjelder i utgangspunktet adopsjon av barn med særlige 
behov, barn over 5 år eller søskengrupper på tre barn eller flere. 

 Side 14: Faglig utvalgs beslutning kan ikke påklages. 
 
Forslag til forskrift § 4 første ledd første punktum har følgende tekst: Bare adopsjons-
søkere med mulighet til å kunne ivareta barnets beste i hele barnets oppvekstperiode 
på mellom 15-20 år, kan det gis forhåndssamtykke. Helsedirektoratet foreslår at 
formuleringen «på mellom 15-20 år» fjernes eller endres i forskriftsteksten.  
 
Helsedirektoratet kjenner ikke adopsjonsfeltet tilstrekkelig til å vite om oppvekstperiode 
for adopsjonsbarn regnes å være til fylte 20 år. Uavhengig av dette er formuleringen 
upresis. Det er mulig at den tar sikte på at de fleste barn adopteres når de er 0-5 år, 
men formuleringen tar da ikke høyde for at barn over 5 år også kan adopteres. I disse 
tilfellene vil det ikke være korrekt at oppvekstperioden er på 15 år, dersom det er ment 
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en oppvekstperiode til fylte 20 år. Formuleringen er heller ikke presis da den kan leses 
som om barn er ferdig med oppvekstperioden når de er mellom 15 og 20 år. Til 
orientering står det på side 10 at «man må legge til grunn et fremtidsperspektiv på 
minst 15-20 år». 
 
På side 15 fremkommer følgende: Trekkes et forhåndssamtykke tilbake, kan ny 
søknad om adopsjon tidligst sendes inn ett år etter tilbaketrekkingen. Det bør 
tydeliggjøres hvorvidt også personer som har fått avslag på søknad om 
forhåndssamtykke kan sende en ny søknad om adopsjon ett år etter avslaget. 
 
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet ber høringsinstansene spesielt om å 
uttale seg om tidspunktet for gjennomføringen av adopsjonsforberedende kurs. Det 
kan synes mest hensiktsmessig at adopsjonsforberedende kurs gjennomføres når det 
er gitt formidlingsbekreftelse fra godkjent adopsjonsorganisasjon og før søknad om 
forhåndssamtykke sendes (jf. § 7).  
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Ellen Margrethe Carlsen e.f. 
avdelingsdirektør 

Siri Haavie 
seniorrådgiver 
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