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Enestående Adoptanters Forening 

                   EAF 
Høringssvar til NOU 2014: 9 – Ny Adopsjonslov. 

 
 

EAF takker for muligheten til å uttale oss om NOU 2014:9. Fra vårt ståsted har vi 

følgende kommentarer: 

 

NOU 2014:9, Adopsjonsloven § 6: 

Enestående Adoptanters Forening er svært fornøyde med at ensliges rett til å 

adoptere nå foreslås hjemlet i Adopsjonsloven § 6. 

 

NOU 2014:9, kap.6.4.5.3:  

EAF er også svært fornøyd med hvordan vilkåret for enslig adopsjon drøftes i 

kap.6.4.5.3. Vi har i tidligere høringer i forbindelse med. endringer av 

Adopsjonsloven og forskrifter vært opptatt av at personlig egnethet og relevant 

erfaring må vektlegges ved godkjenning av enslige adopsjonssøkere. Dette opplever 

vi nå er ivaretatt i utredningen. En setning kan imidlertid forstås dithen at man i 

tillegg til relevant erfaring må har utdanning rettet mot barn. Dette gjelder følgende 

setning: «Etter Adopsjonslovutvalgets syn er det ikke tilstrekkelig å ha utdanning 

rettet mot barn, men sammen med erfaring kan dette bidra til at vilkåret er 

oppfylt». 

Vi ser derimot at Rundskriv Q28 2015 med kommentarer til «Forskrift om adopsjon av barn 

fra utlandet» 03.02 2015 bruker begrepet «spesiell kunnskap i forhold til barn» istedenfor 

«utdanning rettet mot barn». Vi syns dette er en bedre formulering og mer i tråd med det vi 

opplever som lovutvalgets intensjoner. Vi oppfatter ikke at det er et krav om barnefaglig 

utdanning for å bli godkjent som enslig adoptivsøker, noe vi heller ikke mener det bør være. 

 

NOU 2014:9, Adopsjonsloven § 7:  
Vi er enige i at nedre alderskrav for å bli godkjent som adopsjonssøker settes til 25 år. Vi syns 

det er bra at det ikke innføres noen krav til en øvre aldersgrense. Vi syns drøftingene og 

konklusjonen i kap. 14.2.3 der man uttaler at det er sammenhengen mellom alder og helse i 

15-20 års perspektiv som må være det avgjørende ved godkjenning av søknad om 

forhåndssamtykke. 

 

NOU 2014:9, kap.4.2.1:  

EAF stiller seg bak komiteens syn om at loven ikke skal stille absolutte krav til 

adopsjonssøkere, slik som Hove-utvalget til en viss grad foreslo. Etter vår mening skal 

søknader avgjøres ut fra en konkret helhetsvurdering av den enkelte søker omsorgsevne. 

 

NOU 2014:9, 17.5.3.1: 

EAF ønsker at Adopsjonsloven hadde åpnet for å kunne godkjenne søkere spesielt for 

adopsjon av barn med behov for spesiell hjelp og støtte. En del land godtar enslige søkere 

bare i forhold til disse barna. 

 

 For å kunne søke om å adoptere et barn med behov for spesiell hjelp og støtte, må man ha et 

gyldig forhåndsamtykke. Pr. i dag må søkere ha formidlingsbekreftelse fra en 
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adopsjonsforening for å sette i gang en adopsjonsprossess. Dette får man ikke, dersom 

adopsjonsforeningene ikke har aktuelle land til søkerne. Siden svært få land nå aksepterer 

enslige bortsett fra i forhold til barn med spesielle behov, får enslige i dag ikke 

formidlingsbekreftelse, selv om de ville kunne få forhåndsamtykke fra norske myndigheter, 

og godkjenning i giverlandet for å adoptere disse barna. Ved å åpne for godkjenning spesielt 

for barn med spesielle behov, ville flere av disse barna få mulighet til å få et godt hjem i 

Norge, og enslige ville få en reell mulighet til å adoptere. I Sverige har man pr. i dag denne 

muligheten. 

 

Gjennom det som står skrevet i kap. 17.5.3.1, ser EAF at det likevel kan åpne seg en mulighet 

for enslige til å søke om å adoptere barn med spesielle behov i land som ikke godtar enslige til 

ordinær adopsjon. I kap. 17.5.3.1 åpnes opp for at søkerne i de tilfeller det er hensiktsmessig, 

kan få forhåndssamtykke i forkant av formidlingsbekreftelse. Dette vil gi en mulighet for 

enslige til først å få et forhåndssamtykke, og deretter i samråd med adopsjonsforeningen 

kunne søke om adopsjon av barn med spesielle behov i land som ikke godtar enslige søkere til 

ordinære adopsjoner. Dette har til nå ikke vært mulig da man har måttet ha et 

formidlingsbekreftelse før man kan søke forhåndssamtykke. 

 

NOU 2014:9 Kap. 24: 

EAF støtter Adopsjonslovutvalgets forslag om å gjøre adopsjonsforberedende kurs 

obligatorisk. Det samme gjelder forslaget om at adoptivfamilier skal ha rett til et 

adopsjonspesifikt oppfølgingstilbud i 3 år etter adopsjonen. Utvalget foreslår også 

at adopsjonsstøtten økes til 1G. Dette er vi helt enige i. 

 

 

 

Asker 4. mars 2015 
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Sign.                                                   Sign. 

___________                                    ____________ 

Grethe Vaaje                                     Marit Vegstein     

Leder                                                 Nestleder    

 

 

 

Sign.                     Sign.                       Sign. 

________             ___________          ___________ 

Nina Ek                Siren Høgtun          Berit Lagaard 

Styremedlem        Styremedlem          Styremedlem 

                            

 


