
Uttalelse til Høringsnotatet  

”Forslag til endringer i Adopsjonsloven”, 

fra Enestående Adoptanters Forening (EAF). 

 

 
Vi takker for muligheten til å uttale oss om de foreslåtte endringene i adopsjonsloven. Her er 

våre kommentarer. 

 

Pkt. 2.3.5 

Vi støttet forslaget om at Bufetat overtar utredningen av adopsjonssaker. Dette vil i større 

grad sikre alle søkere en likeverdig saksbehandling. Vi tenker imidlertid at det vil være klokt 

å la andre enn de som utreder fatte vedtak om eventuell godkjenning. Vi tror det vil være en 

trygghet for søkerne, og en kvalitetskring av avgjørelsen. 

 

Pkt. 2.4.3 

Vi støtter forslaget om at de regionale Bufetat – kontorene overtar den oppgaven Faglig 

Utvalg har hatt i forhold til å godkjenne tildelinger av barn med ekstra støttebehov fra 

utlandet, men vi tror ikke, at det er en god løsning å godkjenne flere adoptivforeldre til det 

samme barnet, for så og sende saken tilbake til giverlandet for avgjørelse. Det bør finnes en 

måte å løse dette på i Norge.. 

 

Pkt. 3.4 

Vi støtter forslaget om å bytte ut formuleringen ”Til gagn for barnet” med ordene ”til barnets 

beste”. Det er både en mer tidsriktig måte å uttale seg på, og en klarerer presisering av at det 

først og fremst er barnets behov som skal ivaretas. 

 

Pkt. 5.5   

Vi synes spørsmålet om hvorvidt samboere skal få adoptere er vanskelig. Vi ser imidlertid at 

det i mange tilfeller ved stebarnsadopsjon, vil kunne være til barnets beste at dette blir en 

mulighet. Dersom det åpnes for dette, mener vi det vil være viktig at samboerskapet har vart i 

en viss tid, og at stabiliteten vurderes som god. 

 

Pkt. 6.2.5 

Vi er enige i at det kan være bra med noe klarere krav til adopsjonssøkerne. Vi mener likevel, 

at vurderingen av ”personlig egnethet” bør være det aller viktigste i saksbehandlingen. 

 

Pkt. 6.3 

Vi er ikke enige i at det skal innføres en lovfestet øvre aldersgrense på 42 år. Vi mener at 

dagens praksis med en veiledende aldersgrense på 45 år, bør videreføres. Dagens situasjon 

med svært lang ventetid, bør ikke få lovmessige konsekvenser, som i en fremtidig annen 

situasjon vil utelukke godt kvalifiserte søker fra å bli foreldre. Dagens situasjon med lange 

ventetider, og dermed økende alder på adopsjonssøkerne, bør kunne løses på en annen måte – 

f. eks. ved at man gir godkjenninger med kortere varighet, eller tar bort muligheten til å søke 

forlengelse av godkjenning, dersom man har nådd en viss alder. Vi mener at det også i denne 

sammenheng bør legges vekt på ”personlig egnethet”, og at et eventuelt alderskrav ikke 

praktiseres absolutt. 

 

 



 

 

Pkt. 6.3.3 

Det bør etter vår mening, fortsatt ikke være mulig å søke om adopsjon mens man får 

fertilitetsbehandling. Dette utgangspunket, blir for oss også et argument for ikke å senke 

aldersgrensen til 42 år. 

 

Pkt. 6.4 

Vi støtter forslaget om endringer i helseattesten, og muligheten for saksbehandlere til å 

innhente opplysninger fra kommunen og f. eks. NAV. God helse og framtidig god helse, er 

viktig for den som skal adoptere. 

 

Når det gjelder øvrige krav, er vi enige i at det bør spesifiseres noe, og at dette vil kunne sikre 

en mer likeverdig behandling av søkere. Det må imidlertid fortsatt være helheten, og den 

”personlige egnetheten” som må veie tyngst i forhold til en avgjørelse om godkjenning. 

 

Pkt. 6.6 

Det skal pr. i dag stilles strengere krav til enslige søkere enn til par. Dette er viktig og riktig. 

Når kravene skjerpes og spesifiseres for par, er det etter vår oppfatning naturlig at det samme 

skjer i forhold til enslige søkere. 

 

Vi er enige i at søkere skal være reelt enslige før og under adopsjonsprosessen. 

 

Når det gjelder spesifisering av spesielle ressurser i forhold til barn, mener vi at dette kan 

være nyttig, men vi er uenige i konklusjonene av drøftingen under dette punktet.  

 

Vi er enige i at barnefaglig utdanning og erfaring fra arbeid med barn, er viktige 

kvalifikasjoner for en adopsjonssøker. Det sies i høringsnotatet at frivillig arbeid med barn, vil 

kunne regnes med her, mens samvær med nieser, nevøer og venners barn ikke skal kunne 

gjelde. Begrunnelsen er at dette er en type erfaring de fleste vil kunne påberope seg. Vi tenker 

at denne typen erfaring, kanskje er vel så relevant for en som ønsker å adoptere. Dette er 

erfaring med barn i en familiesammenheng over tid. Man får et helt annet innblikk i det å 

være foreldre med en slik erfaring, enn ved for eksempel å ha vært speiderleder eller 

kordirigent for et barndekor. Det at man har nieser og nevøer eller venner som har barn, kan 

ikke i seg selv være nok, men det må være opp til saksbehandler å finne ut hva denne 

erfaringen eventuelt har bestått i, og hvilket innblikk i det å ha barn, dette har gitt søkeren. 

 

Vi mener at spesielle ressurser i forhold til barn, er noe man kan ha uavhengig av utdanning 

og arbeidserfaring. Disse ressursene ligger som en del av den ”personlige egnetheten”, som 

det i stor grad vil være opp til saksbehandlere å avdekke. 

 

Pkt. 6.7 

Vi er enige i at det skal være obligatorisk å gjennomføre foreldreforberedende kurs. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Enslige Adoptanters forening 

v/ Grethe Vaaje 

(leder) 


