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KS mener at kommunene fortsatt bør ha ansvaret for utredning av adopsjonssaker. De fleste
kommunene har opparbeidet seg betydelig kompetanse på området. Det er uheldig å fjerne
kompetansen fra kommunene, for å bygge opp tilsvarende i statlige instanser. Prinsippet om
at barnevern og sosialt arbeid bør skje så nært innbyggerne som mulig bør gjelde også for
adopsjonssaker. Det er i tillegg gitt politiske signaler om at kommunene i større grad enn
dag skal vurdere adopsjon som barneverntiltak. Etter KS sin mening gir det best vilkår for et
helhetlig barnevern at kommunene fortsetter å ha oppgaven.

Utredningens kap. 17.3.1  Erfaringer med kommunenes utredningsarbeid  er mangelfull. Det er
ikke referert synspunkter fra kommunal forvaltning, mens Bufetats perspektiv er tillagt stor
vekt. Det blir blant annet konkludert med at interkommunalt samarbeid brukes lite, fordi
Bufetats erfaringer tilsier det (s. 209). I 2009 inngikk mer enn 125 kommuner i forpliktende
barnevernsamarbeid, og mer enn 30 kommuner vil vurdere det i løpet av 2010. Mulighetene
for mer robuste fagmiljøer innenfor adopsjon er altså godt til stede. Kommunene har i tillegg
mulighet til å inngå spesifikt samarbeid om adopsjon. Det blir for eksempel vurdert av de seks
kommunene i Knutepunkt Sør.

KS tror ikke at statlig overtakelse av adopsjonsoppgavene vil gi innsparing. Utredningen
mener at Bufetat region må styrkes for å overta oppgaver, det foreslås opprettet to kollegiale
organer, fem regionråd og ett Adopsjonsråd. At det gir en mer kostnadseffektiv
oppgaveløsning — fremfor et fortsatt kommunalt ansvar — er tvilsomt.
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