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Merknader fra Utlendingsdirektoratet - Høring - Ny 
adopsjonslov

Utlendingsdirektoratet viser til høring av NOU 2014:9 Ny adopsjonslov. Vi 
har få merknader til utredningen.

Til punkt  16.5.3 - Adopsjon av kjent barn (internasjonal familieadopsjon)
Det vises i redegjørelsen til tidligere utredninger hvor det blant annet 
påpekes at denne typen adopsjoner ikke skal brukes som virkemiddel for å 
få familiegjenforening. UDI oppfatter at forslaget i § 21 i ny adopsjonslov
vil kunne ivareta sentrale utfordringer knyttet til adopsjon av kjent barn, 
også avgrensing mot adopsjon som virkemiddel for familiegjenforening.

Utlendingsdirektoratet mottar i dag søknader om opphold i tilfeller hvor det 
foreligger adopsjon av kjent barn i utlandet. Vår erfaring er imidlertid at slik 
adopsjon ofte gjennomføres uten at det er innhentet forhåndssamtykke, til 
tross for at dette også er et krav etter gjeldende regelverk. I disse sakene 
avventer vi å behandle søknad om opphold inntil adopsjonsmyndighetene 
har vurdert om adopsjonen skal godkjennes etterfølgende. Vi oppfatter at
adgangen til etterfølgende godkjenning skal være snever. UDI spør om det 
skal settes inn tiltak for å bidra til at adopsjoner av kjent barn i større grad 
blir gjennomført etter forhåndssamtykke etter nytt regelverk. Dette for å 
unngå haltende adopsjoner og lite hensiktsmessig saksgang.

Til punkt 26.6.1 Anerkjennelse av utlenlandske adopsjoner
Utlendingsdirektoratet bemerker at det er noe uklart i utredningen hvordan 
adopsjonsmyndighetene skal fange opp saker hvor det bør foretas en 
vurdering av om en utenlandsk adopsjon skal anerkjennes.
Utlendingsdirektoratet legger til grunn en adopsjon når denne er 
gjennomført før en familie blir bosatt i Norge. Vi foretar ikke vurderinger ut 
over kontroll av dokumentasjon på gjennomført adopsjon, samt at det 



foreligger et adopsjonsinstitutt i det aktuelle landet. Adopterte barn 
registreres som øvrige barn.

Med hilsen 

Stephan Mo
avdelingsdirektør Marius Mølmen Moen

seksjonssjef
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