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UTLENDINGSDIREKTORATETS HØRINGSUTTALELSE - FORSLAG TIL
ENDRINGER I ADOPSJONSLOVEN

Vi viser til Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementets (BLD) høringsbrev av 26. oktober 
2012 om forslag til endringer i adopsjonsloven. Departementet ber om innspill innen mandag 7. 
januar 2013.

Utlendingsdirektoratet har få kommentarer til høringsnotatet.

Når det gjelder kapittel 6 om Krav til søknad om forhåndssamtykke til adopsjon av barn fra fremmed 
stat, mener Utlendingsdirektoratet at det med fordel kunne vært presisert i høringsnotatet om 
lovendringen også omfatter internasjonal adopsjon av kjent barn (internasjonal familieadopsjon).

Det vises i den forbindelse til Adopsjonsutvalgets anbefaling om at internasjonal adopsjon av 
kjent barn ikke skal skje gjennom adopsjonsformidling, se NOU 2011:21 punkt 13.4.2 side 167
høyre spalte. Ifølge Adopsjonsutvalget kan slike adopsjoner sammenlignes med nasjonale 
familieadopsjoner, og vilkår for internasjonale familieadopsjoner må derfor reguleres i andre 
bestemmelser enn de som gjelder adopsjonsformidling.
Adopsjonsutvalget uttaler videre at adopsjon ikke bør brukes som et virkemiddel for å oppnå 
familiegjenforening eller for å sikre storfamilien i hjemlandet økonomisk. Følgelig bør 
hovedregelen være at adopsjon av niese eller nevø der barnet bor hos kjernefamilie eller 
storfamilie i utlandet ikke innvilges, se NOU 2009:21 punkt 7.4.2.2 side 111 høyre spalte nest 
siste avsnitt.

Søknad om oppholdstillatelse i familieinnvandring fra adopterte barn kan deles i to kategorier:
1) adopsjon er foretatt i hjemlandet før adoptivforeldrene kom til Norge
2) utenlandske borgere med oppholdstillatelse i Norge adopterer barn i sitt hjemland etter de 

har bosatt seg i Norge

Utlendingsdirektoratet har inntrykk av at de adopterte barna svært ofte har en familietilknyting til 
adoptivforeldrene. Erfaringsmessig adopterer utenlandske borgere bosatt i Norge barn de er i 
familie med. Adoptivforeldrene adopterer ofte i henhold til adopsjonsreglene i hjemlandet i kraft 
av at de er borgere av landet og uten å innhente forhåndssamtykke til adopsjon, slik 
adopsjonsloven § 16e krever. Vi er enige med Adopsjonsutvalget at slike adopsjoner kan 
sammenlignes med nasjonale familieadopsjoner og må reguleres i andre bestemmelser enn de 
som gjelder for adopsjonsformidling.
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Utlendingsdirektoratet støtter også Adopsjonsutvalgets syn på forholdet mellom adopsjonsloven 
og utlendingsloven. Vi er enig med utvalget i at adopsjon ikke bør brukes som et virkemiddel for 
å oppnå familiegjenforening.

Adopsjon som virkemiddel for å oppnå familieinnvandring
Reglene for familieinnvandring i utlendingsloven kapittel 6 gir ikke rett til familieinnvandring av 
fjerne slektninger som blant annet nevø eller niese. Når det gjelder tillatelse til barn under 18 år 
er det kun biologiske og adopterte barn som har rett til oppholdstillatelse i 
familieinnvandringsøyemed, se utlendingsloven § 42. Fosterbarn og helsøsken kan få 
oppholdstillatelse i henhold til utlendingsloven § 49, jf utlendingsforskriften § 9-7.

Sett hen til de begrensningene utlendingsloven setter på hvilke familiemedlemmer som kan få 
oppholdstillatelse i familieinnvandringsøyemed, kan det være grunn til å anta at enkelte familier 
adopterer barn de er i familie med – som ikke faller inn under reglene for familieinnvandring – for 
at barna får oppholdstillatelse i Norge.

Utlendingsdirektoratet har ikke mulighet til å lage statistikk over antall søknad om 
oppholdstillatelse for adoptivbarn. Vi registrerer ikke hvorvidt en søknad om oppholdstillatelse 
omhandler adoptivbarn eller biologisk barn, da søknadene vurderes etter samme 
bestemmelsene, se utlendingsloven § 42. Vi har likevel inntrykk av at det er få søknader om 
oppholdstillatelse fra adoptivbarn, og det dreier seg først og fremst om borgere fra land i Afrika 
sør for Sahara. I et fåtall av sakene er adopsjon gjennomført etter at adoptivbarnet fikk avslag på 
søknad om familieinnvandring som fjern slektning. Motivasjonen for adopsjon fremstår i slike 
saker å være knyttet til ønske om å fylle vilkårene for familieinnvandring.

Vi har ingen kommentarer til de øvrige endringsforslagene i høringsnotatet.

Med hilsen 

Frode Mortensen
avdelingsdirektør

Marius Mølmen Moen
underdirektør
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