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Høring — Forslag til endringer i adopsjonsloven 
 

1.  Innledning 

 

Vi viser til departementets høringsbrev av 26.10.2012 vedrørende ovennevnte høring. 

 

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom 

høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I 

våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert 

lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. 

Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.  

 

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på 

rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.  

 

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot 

advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt 

bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom 

disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen 

har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen. 

 

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt 

lovutvalget for familierett, arv og skifte. Lovutvalget består av Ingrid Lång (leder), Sverre 

Larhammer, Rikke Lassen, Janne Karin Rasmussen, Simon Ladderud Stende og Roar Vegsund. 

 

Advokatforeningen avgir følgende høringsuttalelse: 

 

Advokatforeningen har den 10.05.2010 gitt høringsuttalelse til NOU 2009:21.  Oppnevning av 

eget lovutvalg for full revisjon av adopsjonsloven etter Adopsjonsutvalgets mange forslag, 

vurderes som en god løsning.  De forslag departementet har valgt å behandle før lovutvalgets 

arbeid, kommenteres punktvis, i henhold til høringsnotat av 26.10.2012.  

 

2. Organisering 

Advokatforeningen var i uttalelsen av 10.05.10 positiv til flytting av utredningskompetansen fra 

kommunen til bufetat-regionene, og er det fortsatt.  En forutsetning er ressurstilførsel til Bufetat, 
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som det konstateres at departementet legger opp til.  Utredning i Bufetats 5 regioner vil bedre 

mulighetene for likebehandling av søkere, mht. kvalitet og ikke minst saksbehandlingstid.  

Overføring av lokalkunnskap i kommunen vil kunne sikres gjennom den bistandsplikten det 

legges opp til at kommunen skal ha.  En svakhet vil fortsatt være at informasjonsoverføring vil 

være forbeholdt de tilfeller der Bufetat har informasjon som tilsier at det skal etterspørres i 

kommunen.   

 

Til spørsmålet om arbeidet med utredning og med å treffe avgjørelse bør skilles ad, mener 

Advokatforeningen at det ikke er behov for et slikt skille innad i instansen.  Dette forutsatt at 

Bufetatregionene er tilført tilstrekkelige ressurser til å holde et høyt faglig og kompetent nivå på 

adopsjonsfeltet. Avgjørelsen vil i stor grad være knyttet til utredningen, og en ser ikke nok gevinst 

med å to-dele dette til å forsvare forlenget saksbehandlingstid, som det nødvendigvis vil føre til. 

 

Utvalgets forslag var å dele saksbehandlingen av søknaden i tre faser.  Advokatforeningen støttet 

dette i uttalelsen av 10.05.2010, og støtter det fortsatt. Advokatforeningen deler ikke 

departementets syn om at oppdelingen i faser er unødvendig og vil forsinke saksbehandlingen.  At 

disse søknadene gis et avslag på et så tidlig tidspunkt som mulig, vil være en fordel for de som får 

avslaget, og vil ikke forsinke de som går videre.  Første fase vil ha preg av lovkontroll, som 

samtlige søknader må gjennom uansett, slik at dette ikke behøver å bli et ekstra ledd.  Et 

avslagsvedtak er et enkeltvedtak og vil kunne påklages. Advokatforeningen ser ingen fordel med å 

la dette utstå til også vurderingen er gjennomført.  Å unnlate videre vurdering i en søknad som 

ikke oppfyller vilkårene i første fase, slik departementet foreslår, ses som en dårligere løsning for 

søkeren enn å få avslag ved første anledning.  

 

3. Til gagn for barnet erstattes med «Til barnets beste»  

Advokatforeningen støtter departementets forslag, i det vi ser det som en fordel med ens 

begrepsbruk med barneloven og barnevernloven.    

 

4. Bevisbyrde 

  

Advokatforeningen støtter innføringen av skjerpet krav til bevis for at adopsjon skal være til 

barnets beste.  Departementets forslag om «klar sannsynlighetsovervekt» er innarbeidet og er 

derved et bedre rettslig uttrykk enn Adopsjonsutvalgets forslag om «klart må antas».  

 

5. Samboere og adopsjon 

 

Advokatforeningen støtter departementets forslag om at samboere skal kunne adoptere andres og 

hverandres barn. Dette bør også gjelde samboere av samme kjønn. 

 

Advokatforeningen er likevel skeptiske til forslaget om ikke å ha en minimumsgrense for 

samboerskapets varighet når det gjelder bevilling til adopsjon. 

 

For så vidt vil kravet til at adopsjonen skal være til barnets beste, med klar eller simpel 

sannsynlighetsovervekt, medføre at bevilling trolig ikke gis samboere med kun et kortvarig samliv 

bak seg. Videre vil en slik bevilling avgjøres etter en totalvurdering.  

 

Advokatforeningen er dessuten kjent med at det globalt sett er ulik praksis i forhold til om 

samboere i det hele tatt kan adoptere, men at det i de land hvor de har en slik rett, opereres med 

et krav til samboerskapets varighet. Videre er det svært få opprinnelsesland som aksepterer at 
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samboere kan adoptere, jf. pkt. 5.5.1. Selv om årsakene til at samboerforhold ikke er like stabile 

som ekteskap kan være sammensatte, viser undersøkelser at samboerforhold uansett oppløses 

oftere enn ekteskap. Hensynet til barnets beste må videre antas å støtte opp om å ha et 

minimumskrav til samboerskapets varighet. Endelig pekes det på at det i gjeldende rundskriv om 

utenlandsadopsjon med retningslinjer – nettopp er fastsatt et krav til to års varighet selv for 

ekteskapets del, jf. rundskriv Q-0972. 

 

Samlet sett mener Advokatforeningen at samboere bør få adopsjonsrett, men at det bør innføres 

et krav til samboerskapets varighet. Varigheten foreslås satt til to eller tre år.   

 

6. Krav ved søknad om forhåndssamtykke til adopsjon av barn fra fremmed stat 

 

Ved søknader om adopsjon fra fremmed stat må det først innhentes samtykke fra departementet, 

jf adopsjonsloven § 16 e. 

 

Advokatforeningen støtter departementets forslag om å innta hjemler i loven med krav til 

adoptivsøkerne og at kravene tydeliggjøres i forskrift.  

 

Advokatforeningen er for at det bør være mulig for adoptivsøkere å få behandlet og innvilget 

søknad om adopsjon, samtidig som de blir behandlet for barnløshet. En adopsjon skal jo kun 

bevilges hvis den er til barnets beste. En eventuell sorgreaksjon etter en mislykket assistert 

befruktning eller et manglende ønske om adopsjon – bør kunne fanges opp under behandlingen 

av adopsjonssøknaden. 

 

I forhold til alderskravet, jf. pkt. 6.3, mener Advokatforeningen at dagens øvre grense på 45 års 

alder for adgang til forhåndssamtykke bør videreføres. Alderskravet kan med fordel inntas direkte 

i loven, og at denne utfylles av forskriften.  

 

Advokatforeningen støtter ellers forslagene fra departementet når det gjelder de øvrige kravene 

som stilles søkerne.  

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

 

Erik Keiserud        Merete Smith 

leder         generalsekretær 

 

 

 

 

 

 

 

 


