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HØRINGSUTTALELSE  — NOU 2009: 21 ADOPSJON TIL BARNETS BESTE

Vi viser til Deres høringsbrev av 19.02.10 der vi oppfordres til å komme med en
høringsuttalelse til ovennevnte lovforslag.
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Jusshjelpa i Nord-Norge er et rettshjelpstiltak drevet av viderekomne jusstudenter ved det
juridiske fakultet på Universitetet i Tromsø. Formålet er å bedre rettshjelpstilbudet i Nord-
Norge. Vi har en sosial profil og gir gratis rettshjelp til de som har størst behov for det. Årlig
behandles i overkant av 2000 saker. Jusshjelpa er delt inn i tre faggrupper som arbeider med
ulike rettsområder. Gruppe 3 som står bak denne høringsuttalelsen arbeider primært med
barn,-familie- og arverett.

Innledningsvis vil vi bemerke at hensynet til barnets beste vil  være  utgangspunktet for vår
høringsuttalelse. Vi mener dette hensynet må være særlig tungtveiende ved en eventuell
vedtakelse av ny adopsjonslov. Jusshjelpa i Nord-Norge ønsker å komme med følgende
innspill:

Hva angår flytting fra kommunalt til regionalt nivå stiller vi oss bak dette forslaget, forutsatt
at saksbehandlingen ikke går på bekostning av adoptivsøkerne. Herunder hensynet til
saksbehandlingstid, effektivitetshensynet og den tette oppfølgningen til søkerne.



Fase én  mener vi er hensiktsmessig og nødvendig, og den bør derfor være slik utvalget
foreslår.

Det fremkommer av NOU 2009: 21 på side 227 at  fase to  innebærer et obligatorisk
adopsjonsforberedende kurs. Videre foreslås det at søkerne selv skal betale for kurset. Videre
fremkommer det atfase  tre  er den siste fasen hvor man kartlegger søkernes personlige
forutsetninger og egnethet for adopsjon. I denne fasen får adoptivsøkerne vite hvorvidt de får
adopsjonen godkjent. Dette vedtaket kan påklages.

Jusshjelpa i Nord-Norge mener at det mest hensiktsmessige vil  være  å bytte om rekkefølgen
påfase  to  ogfase  tre.  Bakgrunnen for dette er atfase  to  bør være kartlegging av
adoptivsøkernes forutsetninger og egnethet for adopsjon. Innholdet i fase tre  slik utvalget har
foreslått bør altså skje i fase to.  Videre fremkommer det av utvalgets forslag på side 225 at
«endelig godkjenning gis etter fase 3».  Dette betyr at adoptivsøkerne følelsesmessig
forbereder seg på adopsjon gjennom kurset. Adoptivsøkerne er dermed mer involvert i
prosessen, noe som ikke er heldig når avslag først kan foreligge i fase tre.

Vilkår og personlige forutsetninger bør avklarer tidligst mulig i søkeprosessen og senest i  fase
to.  Man vil da få avklart om adoptivsøkerne er godkjent for adopsjon. Formålet med dette er
at de som ikke blir godkjent i fase to avslutter her. Videre vil dette få mindre følelsesmessig
belastning for adoptivsøkere som får avslag, i tillegg til effektivitetshensyn og økonomiske
hensyn. På bakgrunn av dette bør det obligatoriske adopsjonsforberedende kurs skje i fase tre.
Kurset i  fase tre  vil da skje på grunnlag av at adoptivsøkerne faktisk får adoptere.

Rekkefølgen som vi har skissert ovenfor vil derfor være en mer hensiktsmessig prosess for de
involverte parter.

3.3 Alderskravet til adoptivsøkere

Med tanke på søknadsprosessens varighet mener vi det er hensiktsmessig å senke alderskravet
fra 45 år til 42 år. Det er likevel viktig at unntakene ikke anvendes for snevert.
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