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Orientering om endringer i adopsjonsloven - Flytting av utredningsansvaret fra 

kommunene til Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) mv.    

Stortinget vedtok våren 2014 endringer i adopsjonsloven, jf. Prop 171 L (2012-2013) og 

Innst. 143 L (2013-2014).  Departementet orienterer her om de viktigste endringene som 

berører kommunene.  

   

1. Ansvaret for å utrede adopsjonssøkere flyttes fra kommunene til Bufetat 

 

Ved virkning fra 1. februar 2015 blir ansvaret for å utrede adopsjonssøkere flyttet fra 

kommunene til Bufetat. Departementet har fra 1. februar 2015 delegert utredningsansvaret i 

saker om utenlandsadopsjon til Bufetat, jf. forskrift om dette se 

http://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2014-09-11-1192  

 

Fra 1. februar 2015 flyttes også kommunens ansvar for å utrede søkere til innenlandsadosjon 

der foreldrene samtykker til adopsjon til Bufetat, se endringer i forskriften 

http://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2014-09-11-1193   

 

Det fremgår av forskriftene at kommunene skal utrede ferdig søkerne der søknad om 

forhåndssamtykke /fornyelser av forhåndssamtykke har kommet til kommunen før 1. februar 

2015. Kommunen skal også utrede ferdig søkere om innenlandsadopsjon der søknad har kommet 

til kommunen før 1. februar 2015.  Bufetat skal utrede søkere der slik søknad har kommet inn 

fra 1. februar 2015.  
 

2. Bistand fra kommunene til Bufetat- opplysning av en søknad om forhåndssamtykke    

  

Kommunen skal, der Bufetat ber om det, bistå i å opplyse en sak om adopsjon. Kommunen vil 

kunne bidra med viktige faktaopplysninger om kommunenes eventuelle kontakt med søkerne. 

http://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2014-09-11-1192
http://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2014-09-11-1193


Side 2 

 

Uredningen av adopsjonssøkerne skal sikre at saken er forsvarlig og tilstrekkelig opplyst. Det 

kan ha kommet frem informasjon i saken som tilsier at Bufetat tar kontakt med kommunen. 

En slik kontakt mot andre hjelpetjenester har også vært praksis ved utredningene i dag. Det er 

forutsatt at Bufetat har innhentet samtykke fra søkerne før etaten innhenter opplysninger fra 

kommunen.  

 

 

3. Retningslinjer om samboeres adopsjonsadgang. Stebarnsadopsjon etter 

skilsmisse, samlivsbrudd og død  

Adopsjonsloven er endret, og åpner nå for at samboere kan adoptere. Det er også nye regler 

om stebarnsadopsjon etter skilsmisse, samlivsbrudd eller død. Disse lovendringene trer i kraft 

1. oktober 2014. Departementet har utarbeidet retningslinjer om forståelsen av de nye reglene 

i rundskriv Q-1225 N.Det vises til nythetssak der det ligger link til retningslinjene.  

 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/aktuelt/nyheter/2014/Fra-1-oktober-kan-samboere-

adoptere-barn-sammen-og-stebarnsadoptere-hverandres-barn.html?id=767918    

 

 

Med hilsen  

 

 

Inge Ovesen (e.f.) 

ekspedisjonssjef       Ingvild Vesterdal (e.f.)  

   avdelingsdirektør  

  

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur. 
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Adresseliste 

Alle landets kommuner                                  

Barne-,  ungdoms- og 

familietaten 

Senter for administrasjon og 

utvikling 
3103 TØNSBERG 

Adopsjonsorganisasjonene                                  
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