
 

 

Høringssvar til ny forskrift om adopsjon 
Landsforeningen for barnevernsbarn  
 

Landsforeningen for barnevernsbarn, heretter LFB, takker for muligheten til å avgi høringssvar i 
forbindelse med ny forskrift om adopsjon. Landsforeningen for barnevernsbarn er en medlems- 
og interesseorganisasjon for nåværende og tidligere barnevernsbarn. LFB er den eneste 
demokratiske brukerorganisasjonen for barnevernsbarn i Norge. Hos oss kan alle som har eller 
har hatt tiltak i barnevernet bli medlem – helt gratis.   
 
Først ønsker vi å synliggjøre vår vedtatte politikk på området. Deretter vil vi ta for oss det forhold 
vi mener er av betydning for LFB. 
 
Barn i fosterhjem opplever ofte utrygghet og ustabilitet i sin tilværelse knyttet til hyppige flyttinger, 
foreldres adgang til å overprøve vedtaket om fosterhjemsplassering og deres rett til å kreve sak 
om samværet. Dette skaper stor usikkerhet for barnet som i mange tilfeller har knyttet seg til 
fosterforeldre som omsorgsgivere. Det kan være svært opprivende for barnet etter flere år i 
fosterhjem å bli tilbakeført til opprinnelige foreldre. I noen tilfeller innebærer dette også at barnet 
flyttes vekk fra venner og skole, noe som er veldig uheldig. I saker der tilbakeføring til 
opprinnelige foreldre er høyst usannsynlig kan adopsjon være en god løsnings som sikrer sunn 
utvikling hos barnet gjennom å skape trygghet og kontinuitet i omsorgen. 
 
LFB mener: 

• Adopsjon er en god løsning når det regnes som svært sannsynlig at opprinnelige foreldre 
aldri vil kunne gi barnet forsvarlig omsorg. 

•  Barnets meninger og ønsker skal være en viktig del gjennom hele prosessen. 

• Adopsjon bør vurderes hvis det anses å være til barnets beste, og i de tilfeller 
hvor barnet har fått sterk tilknytning til mennesker og miljø der det er. 

• Fosterforeldre som ønsker å søke om å adoptere fosterbarnet må̊ ha vist seg 
egnet til å oppdra barnet som sitt eget. 

• Vilkårene for å innvilge adopsjon etter adopsjonsloven må̊ være til stede. 

• Fosterforeldre som har adoptert fosterbarn, må̊ få veiledning. 

• Adopsjonsforeldre bør samarbeide med barneverntjenesten om å spare en 
prosentandel til barnet slik at det har en startkapital med seg inn i voksenlivet. 
 
 

I forhold til høringsnotatets merknad om at det ikke er tatt stilling til avgjørelsesmyndighet, mener 
LFB at denne må være forankret slik den er i dag, og at Bufetat, og fylkesnemnda for barnevern 
og sosiale saker opprettholder sin rolle.  
LFB mener også at ankemuligheten til foreldre hvor det ikke foreligger samtykke er tilstrekkelig 
sikret gjennom rettsapparatet. Avgjørelser i EMD stadfester også dette I forhold til EMK, artikkel 6 
og artikkel 8. 
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