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Bærum barneverntjeneste viser til høringsnotat av 26.10.2012.
Vi har gjennomgått høringsnotatet og støtter i all hovedsak de foreslåtte endringer, og
har følgende kommentarer;

Lovfestin av sentrale krav som stilles til ado tivsøkere for å få forhåndssam kke til
ado s'on av et barn fra utlandet.
Bærum barneverntjeneste slutter seg til forslagene.

Ado tivsøkernes alder ved internas'onal ado s'on skal som hovedre el være under 42
år å søknadstids unktet.
Bærum barneverntjeneste slutter seg til forslaget, og legger vekt på at adoptivbarna skal
ha foreldre i et langt fremtidsperspektiv med god omsorg og oppfølging. Videre støtter
vi forslaget om at det utarbeides forskrift med unntak slik det er nevnt i høringsnotatet.

Deltakelse å ado s'onsforberedende kurs ved internas'onal ado s'on 'øres
obligatorisk.

Bærum barneverntjeneste slutter seg til forslaget.

Re ionene i Barne- un doms- o familieetaten overtar o aven fra kommunene med å
utrede ado tivsøkere.
Bærum barneverntjeneste støtter forslaget om at Bufetat overtar ansvaret med å utrede
adoptivsøkere, og at kommunen på anmodning bistår med opplysninger de måtte ha om
søkerne. Det vil styrke ivaretakelsen og rettssikkerheten til søkerne dersom det er
samme instans som foretar utredningen og som fatter vedtak da det er
utredningsinstansen som vil kjenn søkerne best. Søkernes rettssikkerhet er videre
ivaretatt gjennom klagemulighetene.

Kommunen vil fremheve at en flytting av oppgaven er positivt på flere områder.
Dersom utredning foretas av Bufetat vil dette skape en helhetlig praksis og en sikring av
at kvaliteten på rapportene heves. Det vil medføre at søkerne får færre instanser å
forholde seg til, og mulig korte ned utredningstiden. I forhold til informasjon som
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søkerne mottar i utredningsperioden vil denne bli mer enhetlig, og samsvare med
informasjonen som gis gjennom adopsjonsforberedende kurs.

Samboere skal kunne bli vurdert som ado tivforeldre å lik lin'e som ekte ar.
Kommunen slutter seg til forslaget om at samboere skal bli vurdert på lik linje som
ektefeller. Ut fra hensynet til barnets beste vil det ha liten eller ingen innvirkning på
barnets hverdag om omsorgspersonene er gift eller ikke. Videre støtter vi forslaget om
at det må gjøres en konkret vurdering av om søkerne bor sammen i et ekteskapslignende
forhold. Kommunen støtter forslaget om at det ikke lovfestes et krav til
samboerforholdets varighet da vi mener at det viktigste momentet er samlivets stabilitet.
Det bør likevel utarbeides retningslinjer for den alminnelige skjønnsvurderingen av hva
som er til barnets beste.

Med hilsen
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