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Bufetat, region sør stiller seg undrende til at vi ikke er blitt en selvstendig høringsinstans, men
forstår oversendelsesbrev av 16. mars 2010 fra Bufdir dit hen at det er følgende det skal gis
tilbakemelding på:

I. hvor regionene mener utredningsansvaret bør ligge, forutsatt at utredningsansvaret
legges til Bufetat

2. Bufdirs skisse tilfremtidig organisering ellers

Region sør har drøftet ulike alternativer til hvor et eventuelt utredningsansvar i Bufetat skal
ligge. Primært har vi drøftet henholdsvis fagteam, familievernet og regional fosterhjemstjeneste
som mulige utredere.

I vår drøftelse av familievernet som mulig utreder blir deres kompetanse på familiekonflikter et
argument Stebarnsadopsjoner er ofte preget av et høyt konfliktnivå mellom partene og adopsjon
kan være et middel for å få slutt på en konflikt. Hvis konflikten ikke i tilstrekkelig grad er
bearbeidet kan barnets beste i disse sakene bli skadelidende. Det skal bemerkes at familievernet
er dårlig utbygd og ut fra dagens situasjon har svært liten kapasitet. Det vurderes også at de ikke
har spisskompetanse på utredning av foreldrefunksjoner.

Videre har vi drøftet muligheten for å legge oppgaven til fagteam. Fagteamets hovedoppgave er
å tildele og vurdere statlige tiltak til kommunene. Det er vår vurdering at utredninger i
forbindelse med adopsjon ikke bør legges til fagteam.

I vår drøftelse av utredning av utenlandsadopsjon kommer vi til at det er mange likhetstrekk med
arbeidet i fosterhjemstjenesten — tenker da spesielt på utredning av familier for vurdering av
deres egnethet som fosterfamilier. Tjensten har kompetanse på blant annet samtaler, refleksjoner
og vurderinger med et barnets beste perspektiv.
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Konklusjon

Vi mener at både familievernet og fosterhjemstjenesten har kompetanse som kan være viktig i
utredningsarbeidet knyttet til adopsjon. Familievernet med særskilt kompetanse på
familiekonflikter og fosterhjemstjenesten med sin kompetanse på vurdering av
foreldreferdigheter. Legges utredningen til Bufetat bør det imidlertid legges til  et  fagområde.
Etter en samlet vurdering har vi kommet til at hvis utredningsarbeidet skal legges til Bufetat bør
det legges til fosterhjemstjenesten. Den kompetanse og erfaring som finnes i denne tjenesten vil
kunne ivareta utredninger av alle sider ved adopsjon på en faglig forsvarlig måte. Dette
forutsetter at ressursbehovet og opplæring blir grundig vurdert.

Bufetat, region sør vil for øvrig bemerke at ved å fjerne utredningen av stebarnssaker i
kommunen vil viktig informasjon kunne gå tapt. Kommunen har ofte en nærhet til familien som
Bufetat ikke har.

Kommentarer til punkt 2

I Adopsjonsutvalgets mandat er det forutsatt at regionene i Bufetat fortsatt skal behandle og
avgjøre søknader om adopsjon:

"Det ble innført ny organisering for behandling av adopsjonssakene gjeldende fra 2004. Det
legges derfor til grunn at søknad om adopsjon fortsatt skal behandles og avgjøres av regionene i
Barne-, ungdoms- og familieetaten med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som
klageinstans".

I Bufdirs forslag til ny organisering ligger det at alle adopsjonssaker skal behandles i en region.
Det vises til likebehandling av søkere, samt hensynet til adopsjonsmyndighetens nærhet til
kommunene ikke lenger er et argument hvis utredningen legges til Bufetat.

Likebehandling og forutsigbarhet i saksbehandlingen er svært viktig for aller brukere av vårt
system. Vi erfarer at søkere av adopsjon holder seg godt orientert om praksisen i de ulike
regionene og gir tilbakemelding på det. Regionene har et nært samarbeid hvor dette er tema og
hvor vi både støtter og utfordrer hverandre både på likebehandling og hva som er den beste
praksis.

Slik vi ser det må både barnevern, familievern og adopsjon søke mot å sikre at det er den beste
praksisen som blir gjeldende. Likebehandling betyr ikke nødvendigvis at det er den beste
praksisen. Fagmiljøet i adopsjon er i utgangspunktet svært lite sammenlignet med familievern og
barnevern. Ved å sentralisere adopsjon til et regionalt kontor mener vi at det er fare for at praksis
kan bli preget av personlige holdninger og samfunnssyn. Bufetat, region sør mener at for å kunne
bevare et godt kompetansemiljø innenfor adopsjon må det være fagmiljøer som kan utfordre og
samarbeide med hverandre. Det er viktig at denne kompetansen finnes på landsbasis. Dette
mener vi må sikres ved at adopsjon fortsatt er fordelt på fem regioner og at Bufdir må være
aktive bidragsytere for å sikre at det er beste praksis og likebehandling som er gjeldende.



Konklusjon

Bufetat, region sør støtter ikke Bufdirs forslag om at adopsjonsoppgavene blir sentralisert. Vi
tillater oss å stille oss undrende til forslaget. Det kommer klart frem i Adopsjonsutvalgets mandat
at adopsjonsoppgavene fortsatt skal ligge til regionene. Vi blir bedt om å ta stilling til et forslag
om sentralisering uten at dette på noen måte, etter vår mening, er tilstrekkelig utredet eller
begrunnet.
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