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Fra Barne- likestillings og inkluderingsdepartementet har Fylkesmannen fått oversendt til
uttalelse NOU 2009: 21. Fylkesmannens saksbehandling er kun knyttet til adoptivbarnets rett
til opplysninger om biologiske foreldre, derfor uttaler vi oss bare til forslaget om at alle
henvendelser om adopsjon og biologisk opphav skal gå til regionene i Bufetat.

Det er gitt veiledning om Fylkesmannens saksbehandling knyttet til adoptivbarnets rett til
opplysninger om biologiske foreldre i rundskriv 1-33/86. Rundskrivet synes direkte å gjelde
bare ved nasjonal adopsjon. Det legges til grunn i rundskrivet at det er viktig at myndighetene
forsøker å forberede en sak om slike opplysninger på en mest mulig skånsom måte.
Rundskrivet forutsetter at biologiske foreldre orienteres om innsynssak.

Fylkesmannen håndterer saker om innsyn i saker om nasjonal adopsjon der det er gitt
bevilling før 1. desember 1999. Fylkesmannen besitter en kompetanse på dette området som
er av stor betydning for den adopterte. Utvalgets forslag om at én instans bør behandle alle
henvendelser om innsyn i adopsjonssak uansett hvilket organ som i sin tid gav bevilling, vil
etter vårt syn ikke være formålstjenelig. Den adopterte vil da i første omgang henvende seg
til Fylkesmannen som i sin tid ga adopsjonsbevillingen. Fylkesmannen må deretter henvise
den adopterte til Bufetat, som igjen må hente dokumentene til utlån fra Fylkesmannen. Dette
vil gjøre saksbehandlingen mer komplisert og forlenge behandlingstiden betraktelig.

Den adopterte vil vanskelig kunne få den oppfølgingen som kan følge med i en adopsjonssak
hvis tilblivelseshistorie kan omfatte opplysninger om overgrep som voldtekt og incest. Det
kan bli for langt og for dyrt for den adopterte å reise til Bufetat for å få et møte med
kvalifiserte saksbehandlere til stede. Fylkesmannen i Rogaland mener at det er mest
hensiktsmessig at det organ som har dokumentene i sitt arkiv også forvalter innsynsretten, slik
at den adopterte fortsatt kan henvende seg til adopsjonsmyndighetene i nærheten av sitt
hjemsted.

Fylkesmannen i Rogaland behandler i snitt 40 henvendelser om innsyn i adopsjonssak årlig.
Det er en god del arbeid med disse sakene og det legges stor vekt på viktigheten av at de
biologiske foreldre blir orientert om saken. Det er ofte tidkrevende og tidvis vanskelig å finne
de biologiske foreldrene, spesielt dersom dokumentene inneholder få opplysninger om dem.
En overføring av alle sakene til regionene i Bufetat, vil neppe gjøre dette arbeidet enklere.
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Fylkesmannen i Rogaland er av den mening at alle henvendelser om innsyn i adopsjonssaker
der bevilling er gitt før 1. desember 1999, fortsatt bør behandles av fylkesmennene.


