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Ny forskrift til adopsjonsloven 
 

 

Det fremgår av Barne- og likestillingsdepartementets høringsbrev og forslag til ny forskrift til 

adopsjonsloven at forskriftsutkastet i stor grad er en videreføring av gjeldende regler, men at 

det foreslås enkelte endringer i tråd med den nye adopsjonsloven. I høringsnotatet blir det 

gjort særlig rede for hva som er nytt sammenlignet med dagens forskrifter. Høringsinstansene 

bes uttale seg om disse endringene. 

 

Organisasjonen Voksne for Barn har merknader til forslag til Forskriften kapittel 4 Det 

faglige rådgivende utvalget for adopsjonssaker. Vi har ikke merknader til de øvrige forslagene 

 

Det foreslås i høringsnotatet at regler om sammensetning mv. for det nye faglig rådgivende 

utvalget for adopsjonssaker gis i forskrift (oppnevning skjer i dag av departementet etter 

mandat i brev.) I dag reguleres faglig utvalgs ansvar og arbeidsoppgaver dels av utvalgets 

mandat, forskrift om formidling av innenlands adopsjon der foreldre samtykker til adopsjon 

og forskrift om adopsjon av barn fra utlandet. Det faglig utvalget avgjør om forslag om 

tildelinger av barn med spesielle behov fra utlandet skal godkjennes. Dersom utvalget ikke 

godkjenner forslaget, kan adopsjonen ikke gjennomføres. Det er også faglig utvalg som velger 

foreldre ved nasjonal spedbarns adopsjon. 

 

 Den nye adopsjonsloven § 42 erstatter dagens faglig utvalg for adopsjonssaker med et nytt 

utvalg, det faglig rådgivende utvalg for adopsjonssaker. Departementet foreslår et eget 

kapittel i forskriften om det faglig rådgivende utvalg for adopsjonssaker for å gjøre reglene 

mer tilgjengelige for søkere. Forslag til regler om utvalgets oppgaver, sammensetning og 

behandlingsmåten viderefører i stor grad reglene i gjeldende forskrifter og mandatet til faglig 

utvalg. 

 

 Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland åpnet 2. februar i år Norges første 

brukerråd for barnevern. Vi er både glade og stolte over at Voksne for Barn er representert i 

brukerrådet. 

 

Voksne for Barn mener det er behov for innhente erfaringskompetanse også innen 

adopsjonsfeltet. Personer som selv er adoptert, har egne erfaringer som er like verdifulle og 

viktige som faglig formell behandlerkompetanse. Vi foreslår at dette gjenspeiles i 

sammensetningen av det faglige rådgivende utvalget for adopsjonssaker. 
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I nytt forslag til forskrift er nåværende sammensetning bestående av spesialist i 

allmennmedisin, og to psykolog/psykiatere med klinisk kompetanse fra hhv barne- og 

voksenfeltet foreslått videreført. SSBs adopsjonsstatikk for 2017 deler adopterte barn i tre 

grupper, utenlands adopterte, stebarn adopterte og fosterbarn adopterte. Vi foreslår at 

representanter fra disse gruppene inngår som medlemmer i utvalget i tråd med barne- og 

likestillingsministerens understrekning av at brukermedvirkning både er en rettighet og en 

nødvendighet slik hun uttalte ved åpningen av barnevernets brukerråd. 

 

 

Med hilsen 

 

Randi Talseth 

Generalsekretær 
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Barnepolitisk rådgiver 
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