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Høring —forslag til endringer i adopsjonsloven

Viviser til Barne-, likestillings-og inkluderingsclepartementets brev av 26. oktober 2012
med vedlegg.

ustis- o beredska sde artementet har føl ende merknader:

Samboeresadgangtil å adoptere:
I høringsnotatets punkt 5 foreslås det at samboere skal gis adgang til å adoptere. I
dagens norske samfunn kan det etter vårt syn anføres gode argumenter for at egnede
samboere som lever i stabile samboerskap, skal kunne adoptere ved innenlands
adopsjon. Etter Justis- og beredskapsdepartementets syn er det i denne sammenhengen
naturlig at det stilles et visst krav til samboerskapets varighet på tilsvarende måte som
det i dag stilles krav til ekteskapets varighet. Det følger av rundskriv Q-0972at
ekteskapet (eventuelt supplert av forutgående samboerskap) skal ha vart i minst to år.
Vifinner det naturlig at det samme kravet stilles til samboerskapet

For internasjonale adopsjoner kan bildet bli noe mer flertydig. Her må synet på
samboerskap i Norge veies opp mot det faktum at svært få giverland aksepterer å frigi
barn for adopsjon til samboere. Det er derfor behov for å vurdere et nasjonalt ønske om
likestilling av ektefeller og samboere opp mot det faktum at et par normalt vil øke sine
sjanser for adopsjon ved å søke som ektepar isteden for som samboere. Det vilvære
uheldig om norske samboere av lovgiverblir forledet til å stille seg i en adopsjonskø
som kanskje ikke fører frem til fullførtadopsjon i tide. En mulighet villekanskje kunne
være en formell likestillingmellom ektepar og samboere i norsk lovgivning,samtidig
som at adopsjonsmyndighetene pålegges en veiledningsplikt.Formålet med en slik
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veiledningspliktvilleda være å sikre at paret blir klar over konsekvensene av å søke
adopsjon som samboere istedenfor som gifte.

Tilpkt. 6.5.2:
Viviser til at den omtalte bestemmelsen i adopsjonslovenny § 3 a vil bli endret i Justis-
og beredskapsdepartementets lovproposisjonom endringer i politiregisterloven og
andre lover som følge av politiregisterlovensiverksetting mv.

Til lovforslaget§ 16 e:
Hvagjelder lovforslaget § 16e bokstav d (vandel) mener vi det vilvære hensiktsmessig
å henvise til adopsjonsloven § 3 a som angir hvilken type politiattest søkeren skal
fremlegge. Det er opplysningene på politiattesten som gir grunnlaget for å vurdere
søkerens vandel, herunder hvilkekonsekvenser en eventuell anmerkning skal få.
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