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SVAR  -  HØRING  - NOU 2009: 21 -  ADOPSJON  -  TIL BARNETS BESTE

Fagforbundet har noen få kommentarer til høringen på NOU 2009: 21 "Adopsjon - til barnets
best"; Fagforbundet har valgt å se bort i fra gjennomgangen av det etablerte systemet for
behandling av søknad om adopsjon, og ønsker heller å fokusere på praktisering av regelverket.
Fagforbundet tar høyde for at endringene faktisk vil være til barnets beste.

Fagforbundet er positive til at regjeringen har nedsatt et Adopsjonsutvalg til å gjennomgå den
norske adopsjonspolitikken. Adopsjon skal være til barnets beste og det er viktig å ha en
jevnlig gjennomgang av lover og regler, slik at barnets beste til enhver tid er i fokus.
Fagforbundet mener det er hensiktsmessig at man faktisk gjøre en språklig endring fra "til
gagn for barnet" til "til barnets beste".

Utvalget viser til at fruktbarheten i Norge har gått ned de siste årene, og at ønske om adopsjon
har gått opp. Samtidig har antall barn som er tilgjengelig for adopsjon fra utlandet gått ned, og
de barna som blir adoptert er har ofte spesielle behov og er eldre enn tidligere. Det er i denne
sammenhengen viktig at det framgår tydelig hvem som først og fremst skal dra nytten av
adopsjonen, nemlig barnet.

Det er viktig at barns vekst og utvikling får en sentral plass i diskusjonen rundt adopsjon.
Adopsjon skal ta utgangspunkt i barnets situasjon, og adopsjon er bare berettiget dersom dette
vil være forenlig med formålet om å sikre barnets interesser. Fagforbundet stiller seg derfor
bak forslaget til Adopsjonsutvalget, hvor de mener at flere av retningslinjene rundt adopsjon
bør nedfelles i lovverket. Det er uoversiktlig og kilde til feiltolkning når dagens regelverk på
adopsjonsområdet er fragmentert og i stor grad knyttet til rundskriv og instrukser fra
departementet.

Det er også av avgjørende betydning, som utvalget poengterer, at internasjonal adopsjon av
ukjent barn gjennomføres i tråd med FNs barnekonvensjon og Haagkonvensjonen, som
regulerer internasjonal adopsjon. Det er viktig at vi i varetar barnets integritet og behov.

Videre er Fagforbundet veldig positivet til at utvalget foreslår styrket engasjement i
internasjonalt samarbeid om adopsjon og et økt barnefokus i norsk bistandspolitikk. Mye tyder
på at adopsjonsvirksomheten forflytter seg og får feste i land som er preget av fattigdom, nød
og uholdbare tilstander for ivaretakelse av små barn. De fleste opprinnelsesland krever bistand
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for å etablere samarbeid. Myndighetene må i samråd med organisasjonene finne gode
ordninger for etisk bistandsarbeid i tråd med Haagkonvensjonen. Det ideelle hadde vært at alle
land hadde ressurser til å ta vare på sine egne barn, og i mange tilfeller er det finansiering som
er utfordringen. Det er derfor viktig at organisasjoner som kommer utenfra hjelper til å bygge
opp hjelpeapparatet i opprinnelseslandet, slik at man i størst mulig grad kan følge opp barna på
en god og forsvarlig måte.

Utvalget foreslår at det opprettes regionråd knyttet til hver av de fem regionene i Bufetat, rådet
skal bestå av en lege, en jurist og en psykolog, og all myndighet i adopsjonssaker foreslås lagt
til dette kollegiale rådet. Videre foreslår utvalget at det opprettes et adopsjonsråd med Bufdir
som sekretariat. Adopsjonsrådet skal fungere som klageinstans for alle vedtak fattet av
regionrådene. Fagforbundet ønsker i denne forbindelsen å påpeke at ved en slik
ansvarsoverføring bør det også følge betydelig økonomiske overføringer. Hvis Bufetat og
Bufdir skal kunne gjøre en god jobb er det avgjørende at finansieringen står i forhold til det
nye ansvaret de blir pålagt. Fagforbundet vil også påpeke at selv om det blir en
ansvarsoverføring fra kommunene, så må Bufdir og Bufetat ha løpende kontakt med
kommunene og barnevernet, slik at de stiller med den informasjonen de trenger for å ta de
beste avgjørelsene i adopsjonssaker.

Det er også endring i positiv retning at det legges opp til at de som adopterer skal følges opp i
etterkant. Det kan oppstå situasjoner og utfordringer, særlig når man har adoptert barn med
spesielle behov eller barn som er så gamle at de har god hukommelse om livet i
opprinnelseslandet, som det vil  være  fint å kunne diskutere med fagfolk. Det vil her være
aktuelt både med helsefaglig oppfølging, men det vil også være naturlig å kunne trekke inn
mennesker med barnevernfaglig og sosialfaglig kompetanse.

Fagforbundet mener at adopsjon bør være et offentlig anliggende. Utvalget legger opp til at
adopsjonsformidling av ukjente barn fra utlandet bare bør foretas gjennom godkjent
organisasjon. Det bør være økt statlig styring og kontroll av de private
adopsjonsorganisasjonene. Adopsjons skal bidra til at barn får det bedre, og ikke være noe
som private tilbydere skal tjene penger på.
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