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Tiltak

- Konstitusjonelle rammer,  
lovgivninger og forarbeider

               Om forfatteren 

• Jane Kristin Solbrækken er 
utdannet spesialpedagog. 
Hun har tidligere vært 
fostermor til tre barn 
plassert fra tre ulike 
barnevernstjenester. 
To av barna er i dag 
adopterte.Adopsjon av  

barn i fosterhjem
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• av Jane Kristin Solbrækken,  
spesialpedagog

Svært mange studier som sammenligner 
fosterhjemsstatus med adopsjonsstatus 
konkluderer med at barn som blir 
adop tert har en bedre utvikling enn 
barn som er varig fosterhjemsplassert. 
Adoptivbarna står ikke i fare for å bli 
flyttet og de vet at de er et fullverdig 
medlem av sin familie (Bendiksen, 
2008 / Gärtner & Heggeland, 2013).  
De fremste spesialistene innen barne-
psykologi har konkludert med at de 
minste fosterbarna alltid bør vurderes 
adoptert av sine fosterforeldre kort tid 
etter at de kommer til fosterfamiliene 
(NOU 2012:5). Departementet er enig 
i dette og har presisert at barnevernstje-
nestene i kommunene må øke bruken 
av adopsjon som barnevernstiltak (Ot.
prp. Nr. 69 2008-2009 og Prp. 106L 
2012-2013). I følge Statistisk sentral-

byrå ble 9 100 barn plassert utenfor 
familien i 2013 i omsorgstiltak. Samme 
år fikk 36 barn i fosterhjem nye 
foreldre gjennom adopsjon. 

Saksgangen ved adopsjon 
av barn i fosterhjem 
Adopsjon av barn i fosterhjem starter 
ved at fosterforeldrene fyller ut en 
søknad om adopsjon (http://www.
bufdir.no/Adopsjon/Jeg_onsker_a_
adoptere/Fosterbarnsadopsjon/). Noen 
ganger er det barnevernstjenesten som 
oppfordrer fosterforeldrene til å søke 
adopsjon, andre ganger tar fosterfor-
eldrene selv initiativ. Søknaden om 
adopsjon sendes barnevernstjenesten, 
som forbereder adopsjonssaken. 
Foreldrene blir forespurt om de ønsker 
å samtykke til en adopsjon eller om de 
vil motsette seg adopsjonen. Barnet må 
samtykke fra fylte 12 år. Barn som er 
fylt 7 år, og yngre barn som er i stand 

til å danne seg egne synspunkter, skal 
informeres og gis anledning til å uttale 
seg. Søknaden, sammen med barne-
vernstjenestens saksfremlegg, oversen-
des kommunens advokat for en juridisk 
vurdering. Det er barnevernstjenesten i 
samråd med sin jurist som avgjør om 
de ønsker å føre saken videre. 

Adopsjon av barn i fosterhjem kan skje 
både med og uten foreldrenes samtykke: 
a)  Saker om adopsjon av barn hvor 

foreldrene samtykker og det ikke er 
avtalt besøkskontakt, behandles av 
Bufetat region etter adopsjonsloven. 
Saken forberedes av barnevernstje-
nesten i barnets plasseringskom-
mune. Bufetat region utsteder 
adopsjonsbevilgningen.

b)  Saker om adopsjon av barn plassert 
etter barnevernloven og hvor foreld - 
rene ikke samtykker til adopsjon 
behandles av fylkesnemnda etter bar-
nevernloven. Saken forberedes av 
barnets plasseringskommune ved 
barnevernstjenesten og kommunens 
juridiske kontor. Kommunene 
fremmer saken for fylkesnemnda. 
Vedtak om tvangsadopsjon fattes av 
Fylkesnemnda for sosiale saker. 
Bufetat region utsteder adopsjonsbe-
vilgningen (Bufdir., 2015)

Konstitusjonelle rammer, 
lovgivning og forarbeider
Det generelle vilkåret for adopsjon 
omfatter adopsjonslovens § 2 om at 
adopsjonen skal være ”til gagn for 
barnet”. I adopsjonsutvalgets forslag fra 
2009 foreslår de at denne ordlyden 
endres til at adopsjon skal være til 
”barnets beste”. Adopsjonslovutvalget 
fra 2014 foreslår at adopsjonsloven bør 
ha en egen formålsbestemmelse som 
formulerer hva som skal være siktemå-
let med adopsjon. Formålsbestemmel-
sen skal fremheve at adopsjon skjer for 
å gi barn en trygg oppvekst gjennom å 
etablere varige, rettslige bånd til søk - 

Adopsjon av barn i fosterhjem er et omfattende og sammensatt tema med 
psykologiske, sosiologiske, pedagogiske, juridiske og politiske dimensjoner. I denne 
artikkelen presenterer jeg lover og retningslinjer som regulerer adopsjon av barn i 
fosterhjem. 
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erne (NOU 2014:9). Siktemålet med 
adopsjon er altså å gi barn stabile 
oppvekstvilkår og etablere eller bekrefte 
foreldre-barn relasjoner, og ikke å gi en 
familie et barn. 

Konvensjoner om barns 
rettigheter
Adopsjon som barnevernstiltak repre-
senterer et inngrep i forhold til rettig-
heter både etter menneskerettighets-
konvensjonen og barnekonvensjonen. 
Selv om menneskerettighetene har 
fastslått at barn har rett til spesiell 
omsorg og hjelp, så er det likevel slik at 
dersom barnets rett til omsorg ikke 
ivaretas innenfor barnets rett til 
familieliv, så er det retten til familieliv 
det gjøres inngrep i (NOU 2012:5).  I 
den europeiske menneskerettighets- 
konvensjonen er det særlig artikkel 8 
om respekt for privatliv og familieliv, 
som er av betydning i denne sammen-
hengen. Det offentliges inngrep i 
familielivet skal være midlertidig, sam - 
tidig er det klart at adopsjon kan være 
et rettmessig barnevernstiltak i henhold 
til de menneskerettslige reguleringene. 
Det som er like klart er at det stilles 
strenge vilkår for slike tiltak siden de 
innebærer et brudd med gjenforenings-
målet (NOU 2012:5). 

Videre skal barn gis mulighet til å 
kjenne sine foreldre (art. 7) og ha 
direkte kontakt med begge foreldrene, 
med mindre dette er i strid med barnets 
beste (art. 9). I Norge har det vært 
vanlig at adopsjoner er såkalt lukket, i 
betydning at all kontakt og samvær 
mellom barnet og familie opphører. 
Barnevernloven § 4-20 gir imidlertid 
en mulighet til å gi både samtykke til 
adopsjon og samtidig opprettholde en 
viss kontakt mellom barnet og foreld-
rene. Muligheten for åpen adop sjon vil 
til en viss grad kunne ivareta barnets 
rettigheter gjennom barnekonvensjo-
nen om å kjenne til og få være sammen 
med sine foreldre.  Det vil si at dagens 
regelverk i stor grad åpner for bruk av 
skjønn og gir stor grad av fleksibilitet 
for å kunne ivareta hensynet til barnets 
beste. 

Lover og retningslinjer om 
omsorgsovertakelse
Hensynet til barnets beste ble gjort til 
et prinsipp i barneloven av 1956 
(Lidèn, 2004). Lov om barneverntje-
nester § 4-1 presiserer at i alle beslut-
ninger rettet mot barn skal hensynet til 
barnets beste tillegges avgjørende vekt. 
Vurderingen av hva som er barnets 
beste blir påvirket av det biologiske 

prinsipp, som er et juridisk prinsipp 
som ett av flere prinsipper barnevernlo-
ven er forankret i.  Det biologiske 
prinsippet knytter seg til to forhold; At 
barn i utgangspunktet skal vokse opp 
hos sine foreldre og at dersom barnet 
ikke kan det, så skal kontakt opprett-
holdes gjennom samvær. 

Barn og foreldre har en rett til 
samvær etter barneloven, og denne 
retten er nedfelt i menneskerettighe-
tene. Det følger av barneloven § 43 at 
det ikke skal være samvær når dette 
ikke er til barnets beste. Det er vanske-
lige problemstillinger som oppstår i 
barnevernets praksis med fokus på det 
biologiske prinsippet sett i forhold til 
hensynet til barnets beste. I NOU 
2012:5 ”Bedre beskyttelse av barns 
utvikling” presiseres at barn bør vokse 
opp i sin familie, men dette kan 
fravikes i tilfeller der det er til barnets 
beste (NOU 2012:5). 

Utvalget som ble nedsatt for å 
utrede det biologiske prinsipp (Raun-
dalenutvalget), anbefaler at et nytt 
prinsipp definert som ”prinsippet for 
utviklingsfremmende tilknytning” inn - 
føres. Utvalget anbefaler at terskelen for 
omsorgsovertakelse vurderes i forhold 
til tilknytnings- og relasjonskvaliteten 
mellom omsorgspersonen og barnet, 
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alvorlighetsgraden og stabiliteten av 
omsorgssvikt og om omsorgspersonens 
egenskaper er varig eller av forbigående 
karakter (NOU 2012:5). I praksis vil 
det si at barn lettere skal kunne tas fra 
foreldrene dersom det er fare for 
mangel  full tilknytning, og at barns 
tilknytning til fosterfamilien skal 
vektlegges sterkere.

Et barn kan ikke bli tatt under om - 
sorg uten at samværsomfanget blir vur - 
dert og besluttet i henhold til § 4-19 i 
Lov om barnevernstjenester. I NOU 
2012:5 fastslås det at ”Det er først og 
fremst barnet som skal tilgodeses ved 
samværsordninger.” Utvalget foreslår av 
den grunn at barnevernloven får en ny 
ordlyd som får frem det ut viklings frem-
mende tilknytningsprinsippet. Det er 
utvalgets vurdering at ord lyden gjen-
speiler at det er barnet som har rett til 
samvær, og da skal barnets beste være 
avgjørende. 

Når barnevernstjenesten overtar 
omsorgen for et barn plasseres det som 
en hovedregel i et fosterhjem. Det er 
den kommunale barnevernstjeneste 
som har ansvar for oppfølging av 
fosterhjem. Det vil si at barnevernstje-
nesten har ansvar for at barnet får en 
god oppvekst og en trygg tilknytning til 
fosterhjemmet. De yngste barna som 
kommer i fosterhjem, vil som hovedre-
gel ganske raskt etablere en slik tilknyt-

ning til fosterhjemmet at tilbakeføring 
til foreldrene blir ansett å ville påføre 
barnet skade (Bunkholdt, 1994). I slike 
tilfeller skal barnevernstjenesten, senest 
innen to år, utarbeide en varig omsorgs-
plan for barnet som sier at barnet skal 
vokse opp og bli en del av fosterfami-
lien. 

Adopsjonsutvalgets utredning i 
2009 (NOU 2009:21) anbefaler at 
adopsjon alltid vurderes i tilfeller der 
barn er tidlig og varig plassert i foster-
hjemmet. For spedbarn under 18 
måneder anbefaler utvalget at det tas 
stilling til adopsjon ikke senere enn ett 
år etter plassering, og for barn mellom 
18 måneder og fire år at det tas stilling 
til adopsjon innen to år. Utvalget 
ønsker at barnevernet avklarer med 
fosterforeldre om de er villig til å 
adoptere dersom omsorgstiltak blir 
resultat av barnevernssaken.

Lover og retningslinjer  
om adopsjon
Det er foreldreansvaret som gir rett til å 
samtykke eller nekte samtykke til en 
adopsjon. Når foreldre samtykker i at 
barnet blir adoptert anvendes Lov om 
adopsjon. Dette kalles ofte for frivillig 
adopsjon. Når foreldre ikke er enige i at 
barnet skal bli adoptert og barneverns-
tjenesten mener adopsjon vil være til 
barnets beste, må barnevernstjenesten 

fremme sak for Fylkesnemnda for 
barne vern og sosiale saker etter Lov om 
barnverntjenester § 4-20, fratakelse av 
foreldreansvar/adopsjon. 

Barnevernloven gir hjemmel for å 
frata foreldre foreldreansvaret og gi 
samtykke til adopsjon. Stati stikken på 
området presiserer ikke antallet adop-
sjoner hvor foreldrene har foreldre-
ansvaret i behold og gitt sitt samtykke 
og hvor stor andel av adopsjonene som 
er tvangsadopsjoner (SSB, 2013).  For 
at fylkesnemnda skal overta samtykke-
kompetansen, må foreldreansvaret 
fratas foreldrene. Vedtak om å frata  
foreldrene foreldreansvaret kan fattes 
samtidig med vedtak om adopsjonssam-
tykke. I forhold til øvrige barnevernstil-
tak skiller tvangsadopsjonene seg ut ved 
verken å være frivilling, midlertidig eller 
gjenstand for senere endring, slik de 
øvrige tiltakene er. Adopsjonssamtykke 
etter barnevernlovens § 4-20 er således 
både innholdsmessig og av hensyn til 
varighet, det mest inngripende tiltak 
som kan benyttes i barnevernssammen-
heng (NOU 2009:21). Alle rettslige 
bånd mellom barnet og dets biologiske 
familie blir varig brutt, og nye varige 
rettslige bånd mellom barnet og adop - 
tivforeldrene etablert. Etter en adopsjon 
opphører i tillegg barnevern ets ansvar.   

Fylkesnemnda kan gi adopsjonssam-
tykke dersom (jeg gjengir lovteksten):

a. Det må regnes som sannsynlig at 
foreldrene varig ikke vil kunne gi barnet 
forsvarlig omsorg eller barnet har fått 
slik tilknytning til mennesker og miljø 
der det er, at det etter en samlet vurde-
ring kan føre til alvorlige problemer for 
barnet å bli flyttet og

b. adopsjon vil være til barnets beste 
og

c. adoptivsøkerne har vist seg skikket 
til å oppdra det som sitt eget og

d. vilkårene for å innvilge adopsjon 
etter adopsjonsloven er tilstede (NOU 
2012:5, s. 124).

Som vi ser av loven så er det at om - 
sorgen er fratatt foreldrene, ikke til - 
strekkelig for at nemnda kan gi sam-
tykke til adopsjon. 

I følge adopsjonslovens § 6 skal barn 
som har fylt 7 år, og eventuelt yngre 
barn som er i stand til å danne seg egne 
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synspunkter, informeres og gis anled-
ning til å uttale seg før avgjørelsen om 
adopsjonsbevilling blir tatt. Barnets 
mening skal i følge loven tillegges vekt 
ut ifra barnets alder og modenhet.  

Der barnet er 12 år eller eldre, må 
barnet gjøres kjent med at adopsjonen 
ikke vil bli gjennomført uten samtykke 
(Barne- og familiedepartementet, 
2002). Det ligger nå et forslag fra adop - 
sjonsutvalget at aldersgrensen for sam - 
tykkekravet flyttes fra 12 til 14 år 
(NOU 2014: 9). Konsekvensen er at 
barn mellom 12 og 14 år ikke kan 
adopteres dersom de ikke ønsker det 
selv, mens barn som er fylt 14 år må gi 
et uttrykkelig samtykke for å bli 
adoptert. Barnet er ikke en formell part i 
saken, men dets mening inngår i en 
samlet vurdering av hva som er det beste 
utfallet. Medvirkning fra barn og unge 
skal få frem barnets perspektiv og bidra 
til at avgjørelser som fattes er til barnets 
beste (Forskrift om medvirkning og 
tillitsperson, 2014). Med be stem melse er 
å betrakte som en grunn lagsrettighet 
som skal sikre barnet respekt og integri-
tet, og ikke et rettskrav som vil peke mot 
en løsning. Barn må ikke ha en mening 
om utfallet for å uttale seg, men skal ha 
en mulighet til å formidle informasjon 
og erfaringer. Det blir derfor viktig å 
sikre gode ordninger ved innhenting av 
samtykke eller uttalelse fra barnet. 

Barne- og likestillingsdepartementet 
har i Ot.prp. nr. 69 (2008-2009) 
kapittel 4 konkludert med at det bør 
skje en dreining av praksis slik at 
adopsjon i større utstrekning enn i dag, 
benyttes som barnevernstiltak. Samti-
dig oppstiller barnevernlovens § 4-20 
(som vist ovenfor) at adoptivsøkerne 
må ha vært fosterforeldre for barnet og 
vist seg skikket til å oppdra det som sitt 
eget. Dette indikerer at det må gå en 
viss tid før adopsjon vurderes. Det 
samme er gjeldende for punkt b om at 
adopsjonen må være til barnets beste. 
En vurdering av barnets beste vil også 
innebære at noe tid må gå slik at man 
kan ta med i vurderingen hva som har 
skjedd i forkant, samt at man må ta 
med i betraktningen hva som er sann - 
synlig senario for fremtiden. 

Tvilen i adopsjonssaker av barn i 
fosterhjem har stått mellom valget 
mellom å bryte kontakten med foreld-
rene og gi barnet varige nye foreldre, 
eller å la barnet opprettholde en viss 
kontakt med foreldre (NOU 2012:5). 
Barnevernlovens § 4-20 a gir imidlertid 
en mulighet til både å gi samtykke til 
adopsjon og samtidig opprettholde en 
viss kontakt mellom barnet og foreld-
rene.  Dersom en begrenset besøkskon-
takt er til barnets beste, og adoptiv-
søkerne samtykker til kontakt, skal 
fylkesnemnda fatte vedtak om det. Det 

er av stor betydning om en videre - 
føring av besøkskontakt er i barnets 
interesse, hvilken tilknytning som 
eksisterer mellom barnet og  for eld  - 
rene på adopsjonstidspunktet, og 
hvilken betydning det har for barnet at 
denne tilknytningen videreføres eller 
brytes. 

 Adopsjonsloven sier at ”Andre enn 
ektefeller kan ikke adoptere sammen.” 
(Adopsjonslovens § 5). Det har imid-
lertid vært en utvikling som har åpnet 
for at søkere som har valgt andre sam - 
livsformer enn det tradisjonelle ekte-
skapet kan adoptere. Selv om adop-
sjonsloven nå åpner for ulike samlivs-
former, bygger adopsjon likevel på 
”kjernefamilien” i form av to voksne 
som lever i et parforhold (NOU 
2014:9). 

Betingelser for barnets beste
”Hensynet til barnets beste” erklæres å 
ha den overordnede verdi i adopsjons-
saker. Om adopsjonen sikrer barnets 
interesser er det spørsmålet som reiser 
mest tvil, og det som undergis den mest 
grundige og konkrete vurderingen. 
Departementet mener det er viktig å 
legge til rette for at flere saker blir frem - 
met og prøvet av fylkesnemnda for 
sosiale saker (Ot.prp.nr. 69). En 
vurdering av barnets beste har en 
konkret og avgjørende betydning for 
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om adopsjonssamtykke skal gis. Det 
reiser spørsmålet om hvem som er best 
skikket og posisjonert til å sikre barnets 
interesser. Barn har etter barnekonven-
sjonen krav på å bli fortalt og forklart 
om avgjørelser av betydning for det. 
Barn skal i så stor grad som mulig ha 
rett til, og gis god anledning til, å 
uttrykke egne oppfatninger og ønsker. 
Men det er viktig å skille mellom det å 
være menings- og samtykkeberettiget 
og det å være menings- og samtykke-
kompetent. Barnet er en berettiget part, 
men kan på grunn av alder vurderes til 
ikke å være kompetent. Da må andre 
inn å ivareta barnet. 

Det er en allmenn forestilling om at 
de voksne som bor sammen med barnet, 
som deler hjem og hverdag med dem, 
er de som kjenner det best og som 
dermed har best erfaringsbakgrunn for 
å vite deres beste. For barn i fosterhjem 
blir da spørsmålet om dette er foreld-
rene, som barnet først delte hjem og 
hverdag med eller foster foreldrene som 
i dag deler hjem og hverdag med barna. 
I tilfelle når skal foreldrene vurderes til 
ikke lengre å kjenne barnets beste og 
når eventuelt har barnet bodd lenge 
nok i fosterhjemmet til at fosterforeld-
rene er de som må sies å kjenne barnet 
best? Dersom de ulike partene har ulik 

oppfatning om hva som er barnets 
beste, hvem skal høres og hvem skal 
ignoreres?

Ved adopsjon av barn i fosterhjem 
(som er eldre enn 7 år) innhentes 
uttalelse fra en talsperson. Barns rett til 
medbestemmelse innebærer at de 
personene som skal innhente informa-
sjon fra barnet tilegner seg kompetanse 
både på samtaleform og i å få frem et 
utfyllende bilde av barns livssituasjon, 
slik at fylkesnemnda kan tolke barns 
vurderinger på en innsiktsfull måte og 
tillegge dem vekt i domsavgjørelsen. 
Samtalen bør tilrettelegges slik at ikke 
barnet blir satt i en lojalitetskonflikt i 
forhold til personer som står det nær. 
Barnets talsperson skal uttale seg etter 
et kort møte med barnet. Jeg har 
forsøkt å få innsikt i hvilke krav som 
settes til en person som skal inneha 
rollen som talsperson og på hvilket 
grunnlag de gjør sine uttalelser. Jeg har 
forespurt ulike barnevernstjenester som 
uttaler at talsperson på forhånd ikke får 
grunnlagsinformasjon til veie for sine 
uttalelser. Deres vitneutsagn gis på 
bakgrunn av hva barnet forteller i sam - 
talen, og de skriver ordrett referat. Slik 
jeg har forstått praksis, stilles ingen 
andre krav til talspersons faglige 
bakgrunn enn at personen jobber med 

barn. Er dette en tilfredsstillende 
praksis for å sikre barnets interesser? 
Kunne en fagperson i barnets nettverk 
ivaretatt barnets stemme – personen 
som fører tilsyn i fosterhjemmet, lærer, 
barnehagelærer?

Barn skal ifølge barnekonvensjonen 
gis mulighet til å opprettholde person-
lig forbindelse og direkte kontakt med 
begge sine foreldre, med mindre dette 
er i strid med barnets beste (barnekon-
vensjonen, art. 9). Muligheten for åpen 
adopsjon vil til en viss grad ivareta dette 
kravet. Samtidig innebærer det også en 
risiko for at man av hensyn til det 
biologiske prinsippet kan komme til å 
fastsette samværsordninger som tar mer 
hensyn til foreldrenes interesser enn til 
barnets beste.  

Til sist skal fylkesnemnda gjøre sin 
samlede vurdering av barnets beste. De 
konstitusjonelle rammene er ment å 
skulle sikre at det kan fattes avgjørelser 
på et forsvarlig grunnlag. Det vil ikke 
være mulig å gi en endelig og uttøm-
mende oversikt over alle momenter 
som kan være relevante i barnets 
beste-vurderingen, ei heller si noe 
generelt om hvordan de ulike momen-
tene skal veies mot hverandre. Grunn-
laget om fatter i tillegg til tilstrekkelig 
belysning av saken der også barnet 
høres og barnets mening vektlegges, 
oppdatert kunnskap og forskning. 

I det foregående har jeg presentert 
konstitusjonelle rammer, lovgivning og 
forarbeider. Jeg har vist at adopsjon skal 
ta utgangspunkt i barnets situasjon, og 
at adopsjon bare er berettiget dersom 
dette vil være forenelig med formålet 
om barnets beste. Jeg vil videre gi en 
refleksjon over rettskildene i forhold til 
barn i fosterhjem. 

Barnets beste i lovverk og 
retningslinjer som regulerer 
adopsjon
Barnets beste må forstås i sammenheng 
med barnets rettigheter etter barnekon-
vensjonen. Disse gir på ulikt vis uttrykk 
for interesser eller løsninger som regnes 
som gode eller nødvendige for barn, og 
således interesser som generelt regnes å 
være barnets beste. Hensynet til barnets 
beste må vurderes innenfor rammen av 



 Fosterhjemskontakt 4/15  17

gjeldende lovverk ut i fra hensyn til 
barn som gruppe, samtidig som vur - 
deringen må ta hensyn til det enkelte 
barnet. Både barnekonvensjonen og 
øvrige lovfestinger av prinsippet om 
barnets beste viser til barnet i bestemt 
form entall. Det er således det enkelte 
barns beste som skal være avgjørende 
(NOU 2009:21). Barnets beste er et 
normativt begrep og avhenger av flere 
ting. Vurderingene skal være konkrete 
og knyttet til det aktuelle barnet, men 
samtidig synes det også klart at mo-
menter knyttet til hvilke fordeler og 
ulemper adopsjon medfører for barn 
generelt sett, også vil ha en viss betyd-
ning. Denne balansegangen er vanske-
lig og kan lett komme i konflikt med 
viktige rettssikkerhetshensyn som forut - 
beregnelighet og likebehandling. Selv 
om det kan være lett å enes om hoved-
innholdet i barnets beste, kan det være 
vanskelig å formulere de enkelte delene 
som inngår i denne formuleringen. 
Rettspraksis viser at det er dette vilkåret 
som byr på den største tvilen og de 
mest omfattende drøftelsene (NOU 
2012:5). 

Vi har sett av barnevernloven at 
adopsjonssamtykke kan gis om barnet 
har fått en slik tilknytning til mennes-
ker og miljø at en tilbakeføring kan 
medføre alvorlige problemer. Dette 
innebærer at foreldre er av skåret fra å ta 
saken opp på nytt med mindre det 
foreligger ”vesentlige end ringer i 
barnets situasjon” (Ot.prp. nr. 76 
[2005-2006]). Endringer som kun 
relaterer seg til foreldres omsorgsevne 
vil ikke åpne for ny behandling. Dette 
synes å gi fosterhjemsplasserte barn 
større mulighet til ro, trygghet og 
forutsigbarhet.

Et barn har krav på å bli fortalt og 
forklart om avgjørelser av stor betyd-
ning for det (jfr. barnekonvensjonen). 
Barnet skal i så stor grad som mulig ha 
rett til, og gis anledning til å uttrykke 
egne oppfatninger og ønsker om å bli 
adoptert av fosterforeldrene. Dette er i 
tråd med samfunnets alminnelige vekt - 
legging av barns rettstatus og autonomi 
i vår tid. Det fordrer at de voksne rundt 
de minste barna ivaretar dets rettighe-
ter, gir barnets stemme.  

Aldersgrensen for samtykkekrav for 
barn er i ny adopsjonslov foreslått flytte 
fra 12 til 14 år. Barn mellom 12-14 år 
får nå en mulighet til å si at det ikke vil 
ta stilling til egen adopsjon. Dette fra - 
tar ikke barn rettigheter, men gir de en 
mulighet til å si at dette må andre av - 
gjøre for dem. Ved å gi barnet en stem - 
me på tilnærmet lik linje med voksne 
gis det også medansvar (om ikke 
juridisk, så psykologisk) for avgjørelsen 
som besluttes og for tilstøtende konse-
kvenser. Om barnet holdes utenfor 
selve avgjørelsen gis det følgende heller 
ikke ansvar for konsekvensene av hand - 
lingsvalget. Det er krevende avveininger 
å skulle vurdere i hvilken grad barnets 
uttalte oppfatning og preferanser skal 
tas hensyn til og hvilke krav som bør 
stilles for at et barns samtykke skal 
anses som gyldig. Barnet skal anses og 
respekteres med likhet i verd som 
voksne, men et barn kan ikke rettmes-
sig avkreves like stor rett og evne som 
voksne til å fatte beslutninger av av - 
gjørende betydning for det. 

Barn skal etter barnekonvensjonen 
(art. 7) gis rett til å kjenne sine foreldre 
og ha direkte kontakt med begge for - 
eldrene, med mindre dette er i strid 
med barnets beste (art. 9). Videre skal 
samvær legge til rette på måter som 
prioriterer hensynet til barnets relasjo-

nelle forhold og muligheter for rela-
sjonsutvikling (NOU, 2012:5). Barn 
som bor i fosterhjem kan ofte ha indre 
arbeidsmodeller som er preget av 
mang lende tro på å være verd andres 
omsorg og omtanke og de kan ha en 
mistro til omsorgspersonenes hensikter 
og muligheter til å ta vare på dem. 
Nettopp derfor er hensikten med en ny 
omsorgsbase at barnet gis anledning til 
å komme i samspill med foreldre som 
kan gi barnet erfaringer som motvirker 
slike arbeidsmodeller. Barnevernstjenes-
ten skal derfor vurdere om samvær med 
familie vil støtte opp under eller mot - 
arbeide barnets arbeid med å endre sine 
grunnleggende antakelser om seg selv 
og andre. Samtidig må barnevernstje-
nesten sørge for at foreldre får den 
hjelpen og støtten de trenger for å søke 
å gjøre samværene til gode, trygge og 
utviklingsfremmende erfaringer for 
barnet. Barnets beste i spørsmålet om 
samvær med foreldre synes således å 
være godt ivaretatt innenfor rammen av 
lovverket. 

Barnevernlovens § 4-20 gir mulighet 
til både å gi samtykke til adopsjon og 
samtidig opprettholde en kontakt 
mellom barnet og foreldrene, der som 
en begrenset besøkskontakt er til 
barnets beste og adoptivsøkerne sam - 
tykker til kontakt. Slik jeg forstår dette 
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er det i de tilfellene det er etablert en 
besøkskontakt og en positiv tilknytning 
til foreldrene på adopsjonstidspunktet 
som er av betydning for barnet at 
videre føres. Om det vur deres som 
barnets beste å opprettholde en viss 
kontakt med foreldre burde det ikke 
være til hinder for adopsjon. Jeg forstår 
det slik at adopsjon med besøks kon takt 
skal være et virkemiddel for at flere 
barn skal kunne adopteres av sine 
fosterforeldre, dersom adopsjon anses 
som barnets beste. 

I Sverige og på Island har de ord-
ninger med permanente fosterhjems-
plasseringer, som gir både barnet og 
fosterforeldrene tryggheten på at barnet 
skal vokse opp hos dem. Vi har ingen 
slik løsning i norsk rett. I NOU 2012:5 
(kapittel 10) foreslår utvalget, som ett 
av flere tiltak, at fosterhjemsgaranti må 
vurderes innført også i norsk lov. Dette 
innebærer at fosterhjemsplasseringene 
gjøres permanente, uten at dette skal 
føre frem til en adopsjon. Det er uklart 
for meg hvordan en fosterhjemsgaranti 
vil fungere juridisk. Hvem gir i tilfelle 
denne garantien? I forslag til ny adop - 
sjonslov (NOU 2014:9) foreslås det at 
det ved eventuelle endringer i barne-
vernlovens § 4-20 må være aktuelt å få 
utredet mulighetene for varig foster-
hjemsplassering uten vedtak om 
adopsjon. 

I følge Sandberg (2004) har inkor-
poreringen av barnekonvensjon i men - 
neskerettsloven gitt barnekonvensjonen 
større rettskildemessig vekt, samtidig 
som den forplikter kommunene på en 
annen måte enn tidligere.  En inkorpo-
rering av barnekonvensjonen forplikter 
kommunene til å minske ulikheter og 
sørge for forsvarlig koordinering 
(Sandberg, 2004). Det innebærer blant 
annet at barnevernstjenesten har et 
lovpålagt ansvar for å påse at barnets 
beste ivaretas i alle beslutninger som 
gjelder barnet, uavhengig av hvil ken 
kommune barnet bor i. En annen 
konse kvens av at barn har blitt gitt 
individuelle rettigheter, er at statens 
ansvar for oppfølging av rettighetene 
øker.

Fosterforeldrene er i et kontraktsfor-
hold med omsorgskommunen og kan 

ikke kreve at barnevernstjenesten søker 
adopsjon på deres vegne, men kan bare 
anmode om det. Som vi ser av tallene 
fra Statistisk sentralbyrå benyttes 
adopsjon av barn i fosterhjem i begren-
set omfang. Hva som kan være årsaken 
til dette kan være sammensatt. Gjen-
nomføring av en adopsjonssak, der 
foreldre ikke samtykker, er tidkrevende 
prosesser for barnevernstjenesten. Har 
den enkelte barnevernstjeneste tilstrek-
kelige ressurser til å gjennomføre disse 
prosessene? Jeg mener det er etisk og 
faglig uholdbart at barn i et velferds-
samfunn tuftet på menneskerettigheter 
skal være prisgitt den kommunen de 
lever i/ ble født i.

Jeg tillater meg å undres over om 
særskilte behov hos barnet hindrer en 
adopsjon? Fosterfamilier med barn med 
særskilte behov mister barnevernets 
faglige støtte og mulighetene for øko - 
nomisk forsterkning av hjemmet etter 
en adopsjon. Kan det være slik at adop - 
sjon ikke blir vurdert i tilfeller der det 
er til barnets beste fordi fosterfamiliene 
mister faglig og økonomisk støtte fra 
barnevernstjenesten? Kunne permanent 
fosterhjemsplassering gjort plasseringen 
til en mer stabil og trygg plassering, og 

således gitt barna en tryggere oppvekst, 
i tilfellene der fosterforeldrene ikke 
velger adopsjon på grunn av særskilte 
behov hos barnet?  I NOU 2012:5 
foreslår utvalget at det utredes hvilke 
muligheter som finnes for at barne-
vernstjenesten kan tilby den hjelpen 
fosterforeldrene mener at de trenger 
etter adopsjonen. Samtidig kan det lede 
til en uheldig forskjellsbehandling, 
dersom adoptivforeldre som har 
adoptert fosterhjemsplasserte barn skal 
behandles annerledes enn foreldre som 
har utenlandsadopterte eller innen-
landsadopterte barn frigitt for adopsjon 
eller stebarnsadopterte. Selv om foster - 
foreldrene etter en adopsjon har 
ansvaret for barnet både økonomisk, 
praktisk og rettslig, så kan foreldre som 
har behov for det fortsatt søke støtte 
hos hjelpeapparatet, som barnevernstje-
nesten, helsestasjon, sosialtjenesten, 
barnehage eller skole. 

Adopsjonsloven innbefatter forskjel-
lige grupper og ulike situasjoner. Adop - 
sjon av barn i fosterhjem er en liten 
gruppe i sammenhengen og vies derfor 
også vesentlig lite oppmerksomhet både 
i utredning av ny adopsjonslov og i 
media. Leder av adopsjonsutvalget Karl 
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Harald Søvik sa på pressekonferansen 
ved overleveringen av Forslag til ny 
adopsjonslov (NOU 2014:9) den 
9.10.14 at ”Om hver type skulle fått 
sine bestemmelser, så ville loven blitt 
enda mer omfangsrik.  Vi ville fått 
noen paragrafer som bare var aktuelle 
annet hvert år. Vi falt derfor ned på …. 
man må følge generelle bestemmelser.”  
Generelle bestemmelser kan føre til at 
for noen barn kan ikke deres beste 
alternativ realiseres. 

 Bestemmelsen i adopsjonsloven om 
at ”Andre enn ektefeller ikke kan adop - 
tere sammen” (Adopsjonslovens § 5) 
kan være et eksempel på dette. Det har 
vært en utvikling som åpner for at 
søkere som har valgt andre samlivsfor-
mer enn det tradisjonelle ekteskapet, 
kan adoptere sammen. Adopsjonsutval-
get mener videre at hensynet til barnet 
tilsier en videreføring av kravene om 
samlivsform, det vil si at kun to voksne 
som lever i et parforhold kan adoptere 
sammen (NOU 2014: 9). Jeg er i tvil 
om at denne formuleringen tilgodeser 
barn i fosterhjem. Det har de senere 
årene vært en økende mulighet for barn 
som har bodd lenge i midlertidig om - 
sorg til å bli adoptert av sine fosterfor-
eldre. Mange av disse barna har bodd 
betydelig lengre i fosterhjemmet enn 
det som nå anbefales fra departementet. 
Noen barn opplever at fosterforeldrene 
skiller lag. Allikevel kan det være aktu - 
elt å vurdere at en adopsjon vil være til 
barnets beste. I de tilfellene hvor foster - 
foreldrene etter et samslivsbrudd sam - 
arbeider om omsorgen/foreldrerollen 
for barnet, og begge vurderes til å 
kunne ta hånd om barnet på en rettslig 
god måte, synes det for meg å være til 
barnets beste å få to juridiske foreldre. 
Slik dagens regelverk fungerer gis 
barnet kun èn foreldre etter adopsjo-
nen, fordi par som ikke bor sammen 
ikke kan adoptere sammen. Dette fører 
til at vi ikke anerkjenner barnas bånd 
til begge fosterforeldrene gjennom 
adopsjonen. Samsvarer denne praksisen 
med formålsbestemmelse for adopsjon, 
nemlig at adopsjon skjer for å gi barn 
en trygg oppvekst gjennom å etablere 
varige, rettslige bånd? Blir barnets/ung - 
dommens stemme hørt (jfr barnekon-

vensjon)? Imidlertid vurderer jeg lov - 
verket slik at det er mulighet for barnet 
til selv å ta initiativ til en adopsjon av 
den andre av fosterforeldrene etter fylte 
18 år. 

Vi har sett at vurderingen av om 
adopsjon vil være til et barns beste 
alltid skal være konkret, og at det ikke 
er til strekkelig å vise til generelle 
mo menter som tilsier adopsjon. Med 
bakgrunn i gjeldende lovverk og ret  - 
nings linjer vil det være betenkelig å 
basere fremtiden til et barn uteluk-
kende på hva som generelt sett anses 
bra for barn. På den annen side kan det 
generelle også være gjeldende i en 
spesifikk sak.    
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