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1. Forslag til endret organisering av adopsjonsfeltet

1.1. Utredning og godkjenning av adoptivsøkere ved adopsjon

Departementet har foreslått at utredningsansvaret flyttes fra kommunenivå til de fem
Bufetat regionene. Bakgrunnen er blant annet store variasjoner i kvaliteten på det
utredningsarbeid som utføres på kommunenivå, samt manglende kunnskap og erfaring i
kommuner som sjelden opplever adopsjonssaker. Videre nedprioriteres
adopsjonsutredning i mange kommuner grunnet akutte barnevernssaker.

InorAdopt støttet forslaget om å overføre utredningsansvaret til Bufetat i vårt høringssvar
til NOU 2009:21, og mener fremdeles det er riktig at Bufetat overtar denne oppgaven. I
likhet med departementets uttalelser erfarer InorAdopt at kompetanse og erfaring blant
saksbehandlere varierer fra kommune til kommune, og tidsperspektivet både på hvor
raskt man kan komme i gang med utarbeidelsen av en sosialrapport, og gjennomføringen
av denne, viser store variasjoner. Kvalitetsmessig kan rapportene være svært ulike; fra de
rapportene som er uforholdsmessig omstendelige og lange, til de som er for kortfattet, og
ikke inneholder tilstrekkelig informasjon. InorAdopt har ved flere tilfeller opplevd at
Bufetat har sendt sosialrapporten i retur til utreder da den ikke holder tilstrekkelig faglig
mål. Dette innebærer ytterligere utredning for søkerne, samt forlenget tidsaspekt.

Bufetat har særskilt kompetanse og erfaring innenfor adopsjonsfeltet. Ved å flytte
utredningsansvaret til Bufetat vil en sikre faglig kompetanse, samt sannsynligvis oppnå
bedre og jevnere kvalitet på sosialrapportene.

InorAdopt ser det som viktig at Bufetat regionene tilføres økte ressurser for å kunne
utføre utredningsoppgavene. Dette for å sikre tilstrekkelig faglige ressurser og bemanning
slik at kapasiteten for arbeidet blir god, og ventetiden for søkerne ikke blir for lang.
Norge er et grisgrendt og langstrakt land, med store avstander. Det er viktig at regionene
utarbeider gode strategier for hvordan hjemmebesøk og utredning kan foregå uten at det
går på bekostning av antall møter med adopsjonssøkerne og tidsbruk for utarbeidelse av
sosialutredning. Adopsjonsprosessen er allerede svært kostnadskrevende for
adoptivsøkerne og eventuelle transportutgifter bør ikke belastes dem. InorAdopt foreslår
at tidsrammen fram til vurderingen hvorvidt man kan få utstedt et forhåndsamtykke, ikke
overstiger 9 måneder.

Departementet stiller spørsmål ved om det bør være et skille mellom dem som utreder i
Bufetat, og dem som treffer avgjørelse i saken. InorAdopt ser ikke behovet for et slikt
skille. Tvert imot vurderes det som svært positivt at det er dem som har møtt søkerne
personlig som også fatter beslutning, og InorAdopt vurderer utreder som best kvaliflsert
til å kunne treffe rett beslutning. Utrederne bør være kompetente fagfolk med
spisskompetanse innenfor adopsjonsfeltet, og InorAdopt ser ikke noen grunn til at deres
vurderinger overprøves av andre på samme nivå. InorAdopt er bekymret for at en
eventuell egen godkjenningsinstans innad i Bufetat regionene kan bli en flaksehals i
systemet, og medføre unødvendige forsinkelse i søkernes adopsjonsprosess. Det at
samme personer i Bufetat både er utreder og godkjenner vil gi søkerne større
forutsigbarhet i deres adopsjonsprosess.
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1.2. Faglig utvalgs rolle i adopsjonssaker

Departementet foreslår at Bufetat regionene overtar behandlingen av saker som gjelder
tildeling av barn med behov for spesiell støtte. InorAdopt støtter forslaget om at Bufetat
overtar Faglig Utvalgs rolle ved utenlandsadopsjon. Regionene vil tilegne seg
spisskompetanse på fagområdet, kjenner søkemes sak fra tidligere og vurderes derfor
som godt kvalifisert til å fatte beslutninger i disse sakene.

InorAdopt vurderer det som svært viktig at det foretas en rask behandling av sakene hos
Bufetat slik at opprinnelseslandene får en rask tilbakemelding.

Departementet foreslår at i tilfeller hvor flere søkere ønsker å adoptere samme barn kan
søkernes respektive region ta stilling til hvorvidt de skal fa utvidet forhåndssamtykke for
det/de konkrete barnet/barna. Dersom flere søkere far utvidet forhåndssamtykke skal
opprinnelseslandet fatte beslutning om hvem som skal få adoptere barnet/barna.
InorAdopt støtter ikke forslaget om at flere søkere kan få forhåndssamtykke for det/de
samme barna, og anser det som feil å legge ansvaret for beslutningen over på andre lands
myndigheter. InorAdopt vurderer videre departementets forslag som en svært tøff
emosjonell påkjenning for søkeme, og en prosess som vil innebære stor uforutsigbarhet
for dem.

InorAdopt foreslår at en i nevnte med flere potensielle søkere til samme barn, fremlegger
saken for en annen instans i Norge, for eksempel Bufdir, og at de fatter en beslutning for
hvilken familie som skaI få forhåndssamtykke for adopsjon av barnet/barna.

InorAdopt vurderer det som riktig å endre regelverket slik at det vil kunne være mulig å
gi søkere forhåndssamtykke for barn med særskilte omsorgsbehov. Dette gjelder spesielt
for søkere som tidlig i prosessen er tydelig på at de ønsker å adoptere barn med særskilte
omsorgsbehov. Deres egnethet for dette bør utredes allerede i forbindelse med
sosialrapporten, og Bufetat bør i sin vurdering og avgjørelse i saken vurdere hvorvidt
søkeme er kvalifisert for å kunne ta imot et barn med særskilte omsorgsbehov.

Hensynet til barnets beste

InorAdopt støtter departementets forslag om å endre lovtekstens paragraf 2, til "til
barnets beste".

Bevisbyrde

InorAdopt støtter departementets forslag om å endre lovtekstens paragraf 2, til "er
klar sannsynlighetsovervekt".

Samboere og adopsjon

Departementet foreslår at samboere skal kunne bli vurdert som adoptivforeldre på lik
linje med ektefeller. Dette gjelder samboere som lever i et stabilt og ekteskapsliknende
forhold.

InorAdopt er uenig i at samboere skal få adoptere. Ifølge statistikken er samboerskap en
mer ustabil relasjon enn ekteskap. Barn som adopteres har begrunnet i sin bakgrunn, samt
omstendighetene knyttet til adopsjonen, generelt et større behov for stabilitet,
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forutsigbarhet og trygghet enn barn som vokser opp hos sine biologiske foreldre. Det
vurderes derfor som svært viktig å legge forholdene til rette for å imøtekomme de
adopterte barnas behov så godt som mulig. Ved å åpne opp for at samboere kan vurderes
som adoptivforeldre frykter en at flere adopterte enn tidligere vil oppleve at foreldrene
går fra hverandre.

De fleste adopterte barn har vært utsatt for flere risikofaktorer i sitt fødeland og er sårbare
for konsekvenser som følge av dette. Adopterte barns utfordringer og behov kan igjen
medføre utfordringer for foreldrene, og for deres parrelasjon. InorAdopt er bekymret for
at det å være samboende adoptivforeldre kan gjøre det enklere å bryte opp relasjonen ved
opplevelsen av utfordringer, enn dersom foreldrene er gift.

Begrunnet i barnets beste vurderer derfor InorAdopt det som feil å tillate samboende å
adoptere. Dersom det imidlertid vedtas at samboende kan vurderes som adoptivforeldre,
vurderer InorAdopt det som riktig å kreve minst to års samboerskap. Dette for å
synliggjøre forholdets stabilitet. InorAdopt vurderer det også som riktig å sette krav om at
søkerne skal ha inngått en samboerkontrakt. Dette for å synliggjøre deres perspektiv og
langsiktige tenkning. Videre er det kun ved inngått samboerkontrakt at relasjonen juridisk
likestilles ved ekteskap.

Til opplysning har InorAdopt samarbeidsland som aksepterer samboende søkere.

5.0 Kravved søknadomforhåndssamtykketil adopsjon

5.1Alder

Departementet har foreslått å sette en øvre aldersgrense for forhåndssamtykke til
adopsjon av et barn fra utlandet til under 42 år. Det er nevnt flere
unntaksbestemmelser hvor det etter en konkret vurdering kan innvilges
forhåndssamtykke for søkere over 42 år:

- Hvor en av søkerne er over aldersgrensen

- Søkerne har barn fra før, egne eller adopterte

- Barnet har nær tilknytning til søkerne

Departementet nevner også at det bør vurderes å kunne gjøre unntak ved adopsjon
av barn med behov for spesiell støtte, der en eller begge søkerne er særlig godt
egnet.
InorAdopt støtter departementets forslag om at søkerne som hovedregel skal være
under 42 år på det tidspunkt de mottar forhåndssamtykke. InorAdopt støtter også
forslaget med visse unntaksbestemmelser slik departementet har nevnt.
InorAdopt anbefaler at de spesiflkke kravene til søkerne nedfelles i lov slik
departementet har foreslått, med konkretisering av kravene i
forskriftsbestemmelser. Det innebærer at aldersgrensen på 42 år ikke fremkommer
i adopsjonsloven, men i utfyllende forskrifl. Ventetiden for adopsjon er i dag
generelt mye lenger enn for få år tilbake. Selv om ventetiden for de fleste land har
økt, er det fortsatt land hvor ventetiden er svært kort (for eksempel er forventet
ventetid for Kenya rundt 4 måneder og for Ungarn rundt 18-24 måneder).
Adopsjonssituasjonen kan med tiden endres for flere land slik at det kan være
aktuelt å vurdere aldersgrensen på nytt.
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Departementet har bedt om høringsinstansene syn på at søkerne kan søke om
adopsjon parallelt med at de får behandling for sin barnløshet. Noen søkere kan
risikere at deres alder er for høy når de er ferdig med behandling for barnløshet og
ønsker å starte en adopsjonsprosess. InorAdopt ser denne utfordring og har
forståelse for at søkere kan ønske å starte adopsjonsprosessen på et tidligere
stadium og parallelt med behandling for barnløshet. Samtidig ser vi utfordringene
ved dette, ved at det vil være vanskelig for søkerne å motivere seg fullt og helt for
adopsjon, samt sette seg godt nok inn i denne prosessen, så lenge det er mulighet
for at søkerne selv kan bli gravide. Videre bør eventuelle sorgreaksjoner over
mislykket behandling være ferdig bearbeidet før en starter en adopsjonsprosess.
InorAdopt anbefaler at søkerne kan motta informasjon om adopsjon samtidig med
at de søker behandling for sin barnløshet, men at utredning ikke kan starte opp før
denne behandlingen er avsluttet.

5.2 Helse

InorAdopt støtter departementets forslag om at det utdypes i forskrift de krav som
stilles vedrørende søkerne helse, og eventuelt blir utarbeidet en veileder knyttet til
helsediagnoser. Dette vil gi søkerne større forutsigbarhet, samtidig som det vil
sikre større likbehandling av søkere.

5.3 Øvrige krav til sokerne

InorAdopt støtter departementets forslag om at konkrete krav til søkerne kort
formuleres i adopsjonsloven, og utdypes i forskrift.

5.4 Enslige sokere

Departementet foreslår at det skal hjemles i loven en adgang til å stille egne krav til
enslige søkere, og at bestemmelsen utfylles i forskrift. Det vil i forskrift være aktuelt å
presisere at søkerne reelt må være enslige. Videre foreslår departementet at det bør stilles
krav til at enslige søkere har spesielle ressurser som adoptivforeldre og spesifisering av
dette.
InorAdopt støtter forslaget om at det stilles krav til enslige søkere når det gjelder at
søkerne reelt må være enslige samt inneha spesielle ressurser. Adopsjonsutvalget foreslo
at kun enslige søkere som har erfaring med egne barn, eller utdanning eller arbeid rettet
mot barn, kan få innvilget forhåndssamtykke. Det ble dermed foreslått å gå vekk fra
formuleringen i Rundskriv Q-0972 hvor kravet er "spesielle ressurser". InorAdopt
vurderer det ikke som riktig å sette et absolutt krav om at søkerne må ha erfaring med
barn, verken med egne, eller via utdanning eller jobb. InorAdopt vurderer det som mer
riktig å fokusere på søkernes personlige egenskaper og ferdigheter. Det som avgjør
hvorvidt søkerne vil ivareta barna på en tilstrekkelig god måte er ikke nødvendigvis deres
tidligere erfaring eller teoretiske kompetanse. Det avgjørende vil være søkernes
personlighet og evner, som for eksempel deres evner til omsorg og empati. Søkere som
har evne til å sette seg inn i, og reflektere over, hva et barn kan ha behov for og tolke dets
signaler, vil kunne bli en god forelder til tross for manglende egenerfaring og relevant
utdanning.

5.5 Obligatorisk adopsjonsforberedende kurs

Departementet foreslår å gjøre deltakelse på adopsjonsforberedende kurs
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obligatorisk og som et vilkår for å motta forhåndssamtykke for adopsjon av barn
fra utlandet.
InorAdopt støtter departements forslag. InorAdopt anser kursene som en viktig del
av søkernes forberedelse og bevisstgjøring vedrørende den kommende adopsjon,
noe som igjen vil konmie barnet til gode.
Departementet har foreslått at søkeme kan starte opp utredningsprosessen før de
har gjennomført hele kurset, men at kursbevis må foreligge før søknad om
forhåndssamtykke avgjøres. InorAdopt støtter dette forslaget.
InorAdopt vurderer det som viktig at kapasiteten på adopsjonsforberedende kurs
er tilstrekkelig over hele landet, slik at det ikke skapes unødig ventetid for
søkeme. Departementet åpner opp for at det kan innføres kursavgift for kursene.
InorAdopt er uenig i dette, og ser ingen grunn til at kostnadene skal bli høyere for
søkeme dersom kursene blir obligatoriske.

InorAdopt takker for denne anledningen til å fremme våre synspunkter og betraktninger,
og vi ser fram til oppfølgingen etter høringsuttalelsene.
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