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Høringssvar - forslag til endringer i adopsjonsloven

Nord-Hålogaland biskop takker for muligheten til å avgi høringsuttalelse i forbindelse
med forslag til endringer i adopsjonsloven. Spørsmålet om adopsjon angår mange i
dagens norske samfunn, og den lange ventetiden oppleves som svært belastende.
Det er prisverdig at myndighetene ønsker å legge best mulig til rette for adopsjon.

Nord-Hålogaland biskop ønsker å komme med følgende merknader til forslagene som
er lagt frem:

Nord-Hålogaland biskop støtter forslaget om lovfesting av krav til søkerne for å
få forhåndssamtykke til adopsjon.

Nord-Hålogaland biskop mener at utredningskompetansen bør flyttes fra
kommunene til de fem regionene i Bufetat, forutsatt at kommunene får plikt til å
bistå de statlige myndighetene. Dette vil sikre likebehandling og kvalitet i
utredningsarbeidet. Det er å håpe at det vil føre til kortere saksbehandlingstid
som er et svært viktig anliggende.

Jeg merker meg med stor tilfredshet at det overordnede hensynet ved all
formidling av adopsjon er barnets beste, og støtter forslaget til lovtekst i §2.

Jeg stiller spørsmål ved forslaget om å åpne for at samboere kan få adoptere.
Barnet trenger så trygge rammer som mulig, og ekteskapet gir de tryggeste
rammene. Ekteskapet er den institusjon der alle juridiske faktorer, spørsmålet
om varighet av samlivet osv, er helt entydig klarlagt. Om samboerskap skal
vurderes, bør det forholdet være forpliktende med de avtaler som er nødvendige.

Når det gjelder muligheten for om enslige skal bli vurdert som adopsjonssøkere,
må en spørre om det er til barnets beste at barnet bare får en forelder. Dette
setter barnet i en sårbar posisjon. En adopsjon må stille strengere krav til
ordnede familieforhold enn ellers. Det bør derfor vurderes hva som vil skje om
den enslige endrer sin sivile status i løpet av søknadsperioden. Det forutsettes en
meldeplikt i de tilfeller der den enslige stand har opphørt, slik at det kan foretas
en ny vurdering.
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Med hensyn til øvre alder, bør det være et tak når det gjelder avstanden i alder
mellom barnet og foreldrene. En må skille mellom førstegangs- og
flergangssøkere.

Jeg vil sterkt støtte muligheten for at søknad om adopsjon kan behandles
samtidig som søkere blir utredet og behandlet for sin barnløshet. Det er i dag en
stor påkjenning at samlet ventetid er så lang. Alt som kan gjøres for å
effektivisere prosessen, er viktig.

Forslaget om obligatorisk kurs for førstegangssøkere støttes.
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