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Høringen var til behandling i kommunestyret den 19.05.2010 med følgende vedtak:

Larvik kommune slutter seg til foreslåtte endringer i NOU 2009:21 — fra Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet.

Det foreligger en bekymring i forhold til at saksbehandlingstiden kan bli lang i forhold til gjeldende
ordning. Larvik kommune mener at det skal settes en frist for saksbehandling.

VURDERINGER OG KONSEKVENSER FOR LARVIK KOMMUNE:

I Larvik kommune er det barneverntjenesten som pr i dag har ansvar for å utrede og tilrå søkere for
adopsjon. Selv om det har vært en kraftig nedgang i antall adopsjonssaker de siste årene, vil dette
bidra til å frigjøre saksbehandlerressurser som trengs i forhold til oppfølging av grunnleggende
barnevernsoppgaver.

Rådmannen har ingen innvendinger eller kommentarer til kulepunktene 2, 3, 4 og 6.

Når det gjelder forslaget om at adopsjonssøkere skal ha eget tilbud om rådgivning og veiledning etter
en adopsjon, vises det til NOU 2009:21 s. 242-244 hvor det foreslås at alle adoptivfamiliene får tilbud
om samtaler hos psykolog etter adopsjonen, og at dette bør være et lavterskeltilbud for de
adoptivfamiliene som ønsker det. Videre går det frem at det er særlig viktig å legge til rette for et godt
møte med helsestasjonen, da denne instansen vil kunne følge opp barnet og være en innfallsport til
en vurdering av om det trengs ytterligere tiltak. I punkt 20.3.2.2. side 244 går det frem at den første
tiden etter en adopsjon ofte er utfordrende, og at mange adoptivforeldre har behov for å snakke med
fagpersoner om hvordan de kan hjelpe barnet i denne vanskelige perioden. Dette må være
fagpersoner som har kompetanse i forhold til adoptivbarnets spesielle situasjon og utvikling, og de
nevner spesielt Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) og Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP). Det
er også viktig å sikre at barnehager og skoler er tilstrekkelig oppmerksomme på at adoptivbarn vil
kunne ha særskilte problemer og kunne komme tidlig inn med tiltak.
Det må klargjøres hvilken instans i kommunen som skal ha ansvaret for å ta imot og tilby hjelp den
første tiden etter en adopsjon.

Når det gjelder forslaget om en tre-faset søknadsprosess, vurderer rådmannen det som formålstjenlig
at det tidlig blir avklart om søkerne oppfyller helt grunnleggende krav før de går videre. Slik det
fungerer i dag, påføres adopsjonssøkerne høye kostnader allerede før de vet om de blir
forhåndsgodkjent i Norge.
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Det ses også som svært positivt at adopsjonsforberedende kurs gjøres obligatoriske, da dette ofte er
med på å bevisstgjøre søkerne ytterligere og derigjennom kan bidra til at de som ikke bør adoptere
finner det ut tidlig i prosessen. Noe av kritikken mot barneverntjenesten som utreder, har vært at det
har tatt svært lang tid å få behandlet adopsjonssøknadene, da det ofte er mer presserende oppgaver
som prioriteres. Barneverntjenesten i Larvik har de siste årene prioritert adopsjonssakene høyt, og har
hatt som mål å gjennomføre utredningen innen 3 måneder fra mottatt søknad. Det at BUFetat overtar
oppgaven og at det i tillegg skal skje i faser, kan føre til at den lange ventetiden for søkerne blir
opprettholdt, noe som i så fall vil være uheldig.
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