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HØRINGSUTTALELSE  - NOU 2009:21  ADOPSJON  -  TIL BARNETS BESTE

Fylkesmannen viser til departementets høringsbrev av 19.02.2010 og vedlagte NOU 2009:21
— Adopsjon til barnets beste.

Fylkesmannen ser svært positivt på utvalgets vurderinger og forslag, særlig vektleggingen av
barneperspektivet i adopsjonssaker.

Fylkesmannen har sett nærmere på enkelte deler av forslaget og har følgende kommentarer til
disse:

Kap. 9  — Stebarnsadopsjon
Fylkesmannen ser positivt på forslaget om at det, under visse forutsetninger, kan gis adgang
til stebarnsadopsjon etter en skilsmisse der biologisk far er dokumentert ukjent. Etter vår
vurdering vil dette sikre barnets juridiske rettigheter og samtidig sikre at en allerede etablert
relasjon mellom barnet og steforelderen opprettholdes.

Fylkesmannen slutter seg til utvalgets forslag om at det under visse omstendigheter kan gis
adgang til stebarnsadopsjon i de tilfeller der barnet bare har en juridisk forelder og denne dør.

Fylkesmannen er enig med utvalget i at adopsjonsloven § 15 endres slik at tilbakeadopsjon
til opprinnelig foreldre av barn som har vært stebarnsadoptert kun medfører at rettsforholdet
til steforelder opphører.

Kap. 10 —Fosterbarnadopsjon.
Fylkesmannen støtter utvalget i at det bør utredes nærmere om det i det hele tatt bør være
anledning til å samtykke til adopsjon når dette skjer i etterkant av et offentlig inngrep. Vi er
av den oppfatning at gode grunner tilsier at også slike adopsjoner bør behandles som
tvangstiltak. Et minimumskrav bør være at biologiske foreldre har fått tilstrekkelig
veiledning/rådgivning om rettsvirkninger av adopsjon før bevilling gis.
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Kap. 18 — Myndighet og saksbehandling.
Fylkesmannen slutter seg til utvalgets forslag om organisering. Vi mener dette vil sikre
søkerne en mer likeverdig og kvalitetsmessig god behandling.

Fylkesmannen flnner grunn til å presisere viktigheten av at regionsrådene innhenter
informasjon om søkerne fra bostedskommunen i den hensikt å ikke gå glipp av verdifull
lokalkunnskap.

Kap.  22 — Innsyn i adopsjonssak  — biologisk opphav.
Fylkesmannen behandler i dag innsyn i adopsjonssaker der det er gitt bevilling før 01.12.1999
og følger retningslinjer fra rundskriv nr. 1-33/86. Dette embete har fra 1933 til 1999 gitt et
høyt antall bevillinger til adopsjon og mottar fortsatt søknader om innsyn i adopsjonssak -
opplysninger om biologiske opphav. Fylkesmannen slutter seg til forslaget om at sakene
overføres til regionrådene i Bufetat da vi er enige med utvalget i at det er en fordel at saker
etter adopsjonsloven er samlet ett sted.

Fylkesmannen mottar også henvendelser fra biologisk slekt og adoptivbarnets etterkommere,
som ønsker informasjon om biologisk slekt. Fylkesmannen mener det er tilrådelig at
adoptivbarnets etterkommere, når adoptivbarnet er død, kan få informasjon om biologisk slekt
og støtter utvalgets flertalls forslag. Hensynet til å få kjennskap til biologisk opphav er viktig
for mange etterkommere av adoptivbarn. Fylkesmannen antar at dette vil dreie seg om få
henvendelser. Når det gjelder henvendelser fra biologisk slekt om informasjon om
adoptivbarnet, bør det ikke skje endringer i den praksis som er nedfelt. Dette bør utdypes
nærmere i loven.

Kap. 23 — Økonomiske og administrative konsekvenser.
Utvalgets forslag om overføring av oppgaver med oppsporing av biologiske foreldre fra
fylkesmannsembetet til Bufetat regionråd, vil i liten grad frigjøre ressurser hos oss. Vi finner
det av den grunn nødvendig å presisere at det er et stort behov for å styrke vår kapasitet med
tilsyn på familievernområdet og ser at det vil være en anledning for dette ved en slik
overføring av oppgaver.

Med hilsen

Gerd Reinsvollsveen
avdelingsdirektør
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