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Oslo, 19. mai 2010.

Horingssvar — NOU 2009: 21 Adopsjon — til barnets beste.

Vedlagt følger Adopsjonsforums høringssvar til NOU 2009:21, Adopsjon - til barnets
beste. Adopsjonsforum har valgt kun å fokusere på den delen som gjelder
internasjonal adopsjon, da foreningen ikke har mandat til å uttale seg om alle sider
ved nasjonale adopsjoner.

Adopsjonsforum er Norges største autoriserte formidlingsorganisasjon for
internasjonale adopsjoner. Vi har over 3 700 familier som medlemmer, og har siden
starten i 1970 formidlet adopsjon av over 8 700 barn til nye familier i Norge.

Adopsjonsforum er glad for at departementet ba om en slik utredning i 2008 og er i
hovedsak positiv til NOU 2009: 21. Vi mener at utredningen har et riktig fokus på
barn og barns rettigheter i forhold til adopsjon.

Departementet ber primært om kommentarer til de foreslåtte regelendringer, krav til
søkerne og endret system for behandling av adopsjonssøknader, og vi har lagt vekt
på dette.

Vi vil framheve følgende hovedpunkter i det vedlagte høringssvaret fra foreningen:

1. Adopsjonsforum er allment positiv til Adopsjonsutvalgets grunnholdning med vekt
på barnas rettigheter, ikke-diskriminering av barn pga. alder eller helse, behovet
for klargjøring av lover og regelverk, samt behovet for bedre oppfølging av barna
etter adopsjonen.

2. Vi støtter at utredning av søkerne flyttes til Bufetat, forutsatt at det sikres nok
ressurser til arbeidet og at behandlingstiden ikke øker totalt. Godkjenning i
regionale adopsjonsråd er akseptabelt med de samme forutsetninger, og
tilsvarende at det er klageadgang til tilsvarende organer på nasjonalt nivå.

3. Inndeling av søknadsprosessen i tre faser er ok, men vi ønsker fortsatt å ha en
viss veileder- og opplysningsrolle i første fase. Adopsjonsforberedende kurs bør
være obligatoriske som fase 2. Når det gjelder kriterier for godkjenning vil vi
anbefale at generell øvre aldersgrense på 45 år beholdes, men med større rom
for fleksibilitet i forhold til adopsjon av større barn i tråd med regelverket i barnets
opprinnelsesland. Det bør kunne gis ulike typer forhåndssamtykke som forslått,
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obligatoriske som fase 2. Når det gjelder kriterier for godkjenning vil vi anbefale
at generell øvre aldersgrense på 45 år beholdes, men med større rom for
fleksibilitet i forhold til adopsjon av større barn i tråd med regelverket i barnets
opprinnelsesland. Det bør kunne gis ulike typer forhåndssamtykke som forslått,
men adopsjon av barn med høy alder, store søskengrupper og barn med store
helseutfordringer bør fortsatt godkjennes særskilt. Det bør fortsatt være
adopsjonsforeningene som sender sakene til utlandet ut fra sin gode kunnskap
om utenlandske regler og prosedyrer.

4. Adopsjonsforum er uenig i forslaget om at organisasjonene fratas retten til å gi
klarsignal for videre saksgang i ordinære saker innenfor forhåndssamtykket - noe
som i dag er delegert ut fra Haag-konvensjonens artikkel 17c. Kun tvilstilfeller
eller spesielt vanskelige saker bør til de regionale adopsjonsrådene eller det
sentrale adopsjonsrådet for endelig vurdering.

5. Adopsjonsforum mener at norske myndigheter i dag har en tilfeldig eller
mangelfull oppfølging av utenlandsadopterte barn og deres familier etter
ankomsten til Norge. Ved adopsjon av barn fra utlandet overtar norske familier
som regel andre lands barnevernsbarn. Oppfølgingen av disse familiene og barna
er langt dårligere og mer tilfeldig enn når norske familier overtar omsorgen for
norske barnevernsbarn. Denne forskjellsbehandlingen er ikke akseptabel.
Oppfølging av adopterte barn i helsevesenet, arbeid med oppfølgingsrapporter,
veiledningstjeneste for adoptivfamilier og behov for et adopsjonsfaglig
kompetansesenter framheves spesielt.

6. Rammebetingelsene for organisasjonene er i hovedsak godt beskrevet av
Adopsjonsutvalget, og vi er glad for at utvalget støtter flere av kravene fra
foreningene om økonomiske rammebetingelser, behov for avklaring om
bistandsregler m.v. Norge kan spille en mer aktiv rolle for å støtte
opprinnelsesland for å bedre deres adopsjonssystemer.

Vi takker for denne anledningen til å kommentere denne viktige utredningen og ser
frem til fortsatt kontakt med departementet og Bufdir i samband med oppfølgingen
av dette arbeidet etter høringen.

Kopi:
- Bufdir, Oslo
- Verdens Barn, Oslo

Vennlig hilsen
Adopsj9nsforum

Øystein Gudim
Daglig leder


