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HØRINGSUTTALELSE - NOU 2009:21 ADOPSJON - TIL BARNETS BESTE

Stavanger kommune viser til høring vedrørende NOU 2009:21 Adopsjon — til barnets beste,
oversendt ved brev fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet av 19.02.2010, samt
til Stavanger kommunes foreløpige høringsuttalelse, oversendt ved brev av 20.05.2010.

Foreløpig høringsuttalelse var basert på vedtak i Kommunalstyret for levekår. Stavanger
formannskap behandlet saken i møte 03.06.2010, og fattet der vedtak om høringsuttalelse som
avviker fra foreløpig høringsuttalelse/vedtak i kommunalstyret. Som det fremgikk av vårt brev
av 20.05.2010, og etter avtale med Dere, ettersendes derfor formannskapets vedtak, som
representerer Stavanger kommunes endelige høringsuttalelse.

Stavanger kommune er enig i at sentrale krav til søkerne nedfelles i lov, for å skape et mer
oversiktlig rettskildebilde på adopsjonsområdet. Kommunen mener dette vil bidra til å skape en
mer forutsigbar praksis på landsbasis, og dermed i større grad ivareta søkernes og barnas
rettsikkerhet.

Når det gjelder forslag til krav til søkerne, støtter Stavanger kommune høringens fokus på
barnets beste.

Stavanger kommune stiller seg positiv til at man i høringen foreslår tiltak for å redusere
behandlingstiden i forhold til adopsjonssøknader, og er i hovedsak enig i tiltakene.

Stavanger kommune merker seg forslaget om at kommunene ikke lenger skal utrede
adopsjonssøknadene, men at disse skal sendes Bufetat region, som skal forberede og utrede
sakene. Kommunene vil i utgangspunktet representere en større grad av nærhet til søkerne, noe
som kan tilsi mer kjennskap til og kunnskap om søkerne, og dermed et bedre grunnlag for å
vurdere deres egnethet som adoptivforeldre. Kommunene vil også i utgangspunktet ha større



grad av kunnskap om lokale forhold, for eksempel boforhold og oppvekstmiljø i de ulike delene
av kommunen. Dette er imidlertid kunnskap også Bufetat kan skaffe seg. Stavanger kommune
innehar god kompetanse på utredning av adopsjonssøkere, og har hatt stort fokus på
systematisering av utredningsarbeidet og ventetid, men dette er ikke nødvendigvis representativt
for alle landets kommuner.

Stavanger kommune støtter ikke forslaget om overføring av ansvar for forberedelse og utredning
av adopsjonssakene fra kommunene til Bufetat. Dette ansvaret bør fortsatt ligge i kommunen
både ut fra et lokaldemokratisk- og et nærhetsprinsipp. I det minste bør kommuner som selv
ønsker å opprettholde dagens ordning ha anledning til det. Dessuten frykter Stavanger kommune
at saksbehandlingstid vil øke med en slik ordning.

Dersom man allikevel konkluderer med at det formelle ansvaret for å forbedre og utrede
adopsjonssøknadene overføres til Bufetat, vil Stavanger kommune understreke viktigheten av at
de reelle arbeidsoppgavene også overføres.
Stavanger kommune forutsetter at kvaliteten på tjenestene opprettholdes minst på dagens nivå.
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