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Høring – forslag til endringer i adopsjonsloven  

 

Landsgruppen av helsesøstre (LaH NSF) ga i 2010 høringskommentarer til NOU 2009:21 Adopsjon – til 

barnets beste. Vi ga utvalget honnør for en grundig belysning av til dels svært kompliserte 

spørsmålsstillinger, og for at barneperspektivet og barnets beste så tydelig og gjennomgående ble 

formidlet i hele høringsforslaget, men mente det var en svakhet ved forslaget at åpen adopsjon, 

samboeres og andre partnerskapsformers adopsjonsadgang ikke ble omtalt. Det er derfor positivt at 

adgang til adopsjon for samboere og enslige tas med i dette høringsforslaget. 

 

Kapittel 2 Spørsmål om endret organisering av adopsjonsfeltet 

Vi støtter forslaget om at utredningskompetansen og - arbeidet flyttes fra kommunene til bufetats 

regioner. Dette forutsetter tett samarbeid og dialog med de aktuelle kommunene. 

Ved vurdering av adopsjon av barn med fysisk eller psykisk helse av en slik karakter at man med stor 

grad av sikkerhet kan forvente at barnet vil kreve ekstra ressurser av de fremtidige foreldre, vil vi 

understreke behovet for å trekke inn barnehelsefaglig kompetanse i utrednings- og vurderingsarbeidet. 

 

Kapittel 3 Hensynet til barnets beste 

Vi støtter utvalgets forslag om å endre uttrykket ”til gagn for barnet” til ”til barnets beste”, og at det i 

lovteksten stilles krav til klar sannsynlighetsovervekt for at adopsjon er til barnets beste. 

 

Kapittel 5 Samboere og adopsjon 

Som påpekt innledningsvis er det positivt at dette forholdet er vurdert. Vi støtter at samboere skal kunne 

adoptere, men stiller spørsmål ved at tidskravet for samboerskap (og ekteskap) er foreslått å være bare 

to år. Selv om tid alene ikke er en garanti for stabilitet, mener vi at tidskravet bør vurderes satt høyere. 

Andre forhold som er avgjørende for forholdets stabilitet må selvfølgelig vektlegges. 
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6 Krav ved søknad om forhåndssamtykke til adopsjon av barn fra fremmed stat 

LaH NSF støtter forslaget om at regler av bindende karakter nedfelles i lov eller forskrift. 

Vi støtter forslag til krav til søkers alder, helse, ekteskapets/samboerskapets varighet, bolig og økonomi.  

Egnethet og motivasjon er kommet med som nytt punkt, noe som er positivt. Etter vår mening bør det 

stilles tydeligere krav til søkers omsorgsevne i tillegg til motivasjon og egnethet, og de nevnte punktene 

som i hovedsak omhandler ”ytre” forhold. 

 

Vi stiller oss bak forslaget om at adopsjonsforberedende kurs skal være obligatoriske, og anbefaler at 

tilbudet blir gratis. 
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