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HØRING - NOU 2009:21 ADOPSJON - TIL BARNETS BESTE

Vi viser til brev fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet dat. 19.02.2010.

Barneverntjenesten i Porsgrunn har med interesse gått igjennom NOU:21 og de forslag utvalget
kommer med.

Porsgrunn kommune støtter at uttrykket "til gangs for barnet" endres til "barnets beste", som er det
uttrykket som ellers brukes i barnelov og barnevernlov.

Porsgrunn kommune støtter de organisatoriske endringene som foreslås.

Porsgrunn kommune støtter at regelverket rundt adopsjon samordnes og fornyes.

Porsgrunn kommune støtter at arbeidet med å utrede adoptivsøkere overføres fra kommunenivå til
Bufetats regionkontorer. Det har lenge vært et problem for barneverntjenesten i landets kommuner
å prioritere adopsjonssaker, som ikke er lovpålagt arbeid, opp mot barnevernets øvrige lovpålagte
oppgaver. Dette har medført at utredningene har tatt tid, og at det er ulike ventetid fra kommune til
kommune. Kompetansen i kommunene har også vært varierende fordi små og mellomstore
kommuner har få saker, og arbeidet må spres på flere personer slik at det i liten grad bygges opp
spisskompetanse. Porsgrunn er ut fra dette enig i at det i dagens samfunn er viktigere med god
kompetanse og spesialkunnskap på regionnivå, enn lokalt kjennskap til nærmiljøet på
kommunenivå.

Porsgrunn støtter forslaget om å opprette regionråd knyttet til Bufetat og et sentralt adopsjonsråd
knyttet til Bufdir. Dette burde gi en oversiktlig og grei organisering, og gjøre det mulig å bygge opp
tilfredsstillende kompetanse.

Porsgrunn støtter videre at grunnleggende krav til alder, helse, boforhold, økonomi, vandel osv.
tydeliggjøres og skjerpes noe. Dette gjelder spesielt for internasjonal og nasjonal adopsjon med
ukjent barn. Det understrekes at det bør være muligheter for unntak i barnevernssaker der barnet
har vært fosterhjemsplassert, og adopsjon gjennomføres med vedtak fra fylkesnemnda
(tvangsadopsjon)
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Porsgrunn finner forslaget om å dele adopsjonsprosessen inn i faser spennende. Dette synes
hensiktsmessig for å kunne få en tidlig grovsiling av søkerne, og samtidig få til en aktiv og skrittvis
prosess. Etablering av obligatoriske adopsjonsforberedende kurs er viktig, da adoptivsøkere
erfaringsmessig har mange spørsmål og tanker som de trenger å bearbeide underveis.

Porsgrunn er også svært positiv til forslaget om at adoptivfamiliene kan følges opp med råd og
veiledning i en periode etter adopsjonen. Vi har erfaring med at noen adoptivfamilier sliter etter
plassering, uten at det lokale hjelpeapparatet har nok spesialkunnskap til å kunne hjelpe dem.

Med vennlig hilsen

Ingrid Ê. Kåss
kommunalsjef for Helse og velferd
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