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Adopsjon av fosterbarn
• Av Una Dahlen-Kvalvaag, fostermor

Da reisen startet
For litt over to år siden kom telefonen. 
Var vi klare til å ta imot den bitte lille 
jenta som nå trengte et nytt hjem? Vi 
hadde gått PRIDE-kurset og vi var 
godkjent som fosterfamilie. Jo, vi var 
klare!

Oppgaven som fostermor er veldig 
givende. Vi forholder oss til en profe-
sjonell barneverntjeneste og vi har en 
støttende BUF-etat i ryggen. Men det 
kompenserer ikke for den smertelige 
usikkerheten vi eksponeres for. Da vi 
tok til oss jenta var det mange som 
spurte oss om ”Men tenk om dere må gi 
henne fra dere igjen da?”. Jeg svarte som 
regel ”Jo da, men man eier ikke barn. På 
et eller annet tidspunkt forsvinner de jo 
ut av hjemmene våre. Vi må fokusere på 
det gode vi kan gi henne så lenge vi er i 
lag.”

I dag, to år senere, ville jeg svart det 
samme, men jeg kan ikke akseptere at 
usikkerheten for fosterbarn og -famili-
ene skal være så stor som den er i dag.

Fosterforeldrenes versjon
Det debatteres mye omkring vernet av 
fosterbarna. Omsorgen for barna, sett i 
fra fosterforeldrene sitt ståsted, er 
imidlertid lite synlig i media. Jeg synes 

det er uheldig. Det er vi som lever 
sammen med barna i det daglige. Jeg 
velger derfor å gi en usminket og ærlig 
beskrivelse av mine tanker om det å 
sikre de små fosterbarna gjennom økt 
bruk av adopsjon i barnevernet.

Ro og tilknytning
Fosterforeldrene må skape ro omkring 
plasseringen i fosterhjemmet slik at de 
kan gi den omsorgen barnet så sårt 
trenger. Samtidig skal barnet knyttes til 
familien. Vanligvis skjer dette helt 
automatisk. Barnet knytter seg til 
søsken, til husdyr, til naboer, til leke -
kamerater, til søskenbarn – onkler og 
tanter og besteforeldre, til lokalmiljøet, 
til hytta, til ferieplassene, - ja til alt det 
vi relaterer til en god oppvekst. Foster-
barnet blir like mye ”vårt barn” som det 
vårt biologiske barn er.

Rettslige prosesser skaper uro
Parallelt med denne tilknytningsproses-
sen pågår det litt for ofte rettslige 
prosesser. Det kan være overprøving av 
vedtaket om plassering av barnet i 
fosterhjemmet, rettssak om tilbakefø-
ring av barnet eller sak relatert til 
samværet med de biologiske foreldrene.  
Slike saker behandles av fylkesnemnda 
for barnevern og sosiale saker. Deretter 
kan avgjørelsene ankes videre til 
tingrett og lagmannsrett og Høyeste-
rett. Lovens utgangspunkt er at barna 
skal tilbake til de biologiske foreldrene 
så snart det er mulig. Det er få begrens-
ninger i biologiske foreldres adgang til 
å kreve ny sak for retten. Muligheten 
holdes åpen hele barndommen. 

Jeg mener at de biologiske foreldrene 
sin rett til å få reist sak og få sak 
overprøvd må begrenses mer ut fra 
hensynet til barnet og dets nye familie. 
Fosterfamiliene blir følelsesmessig svært 
berørt av disse rettssakene. Vi elsker 
fosterbarnet og vi ønsker å gi barnet 
den hele og fulle kjærligheten, - uten 
noen former for forbehold. Mange 
fosterfamilier opplever at det permanent 
stilles spørsmålstegn ved om barnet skal 

være en del av familien og det svekker 
naturligvis omsorgen familien klarer å 
gi.

Fosterforeldrene er ikke 
parter
Fosterforeldrene er ikke part i disse 
rettssakene. En part er ”person som en 
avgjørelse retter seg mot eller som saken 
ellers direkte gjelder”, jfr. forvaltningslo-
ven. Fosterforeldre er kvalifisert til å ha 
partsstatus ut fra vår faktiske tilknyt-
ning til barnet, men siden vi er i et 
kontraktsforhold med kommunen, kan 
vi ikke gis partsstatus på generelt 
grunn lag.  Det betyr at vi ikke har 
innsyn i sakens dokumenter, vi har ikke 
anledning til å følge saken i rettssalen, 
vi kan ikke avgi partsforklaring, vi kan 
ikke føre vitner, vi har ikke rett på å få 
et begrunnet skiftlig vedtak og vi har 
ikke rett til å påklage vedtaket eller 
bringe vedtaket inn for domstolene til 
overprøving.

Jeg mener dette er en stor tilside-
setting av fosterforeldre. Dersom en sak 
gjelder tilbakeføring av omsorg til bio -
logiske foreldre, der barnet ble plassert 
tidlig og dets tilknytning er til fosterfo-
reldre og fostersøsken, har vi behov for 
å kunne gjøre fulle partsrettigheter 
gjeldende slik at vi kan ivareta egne og 
det vi mener er barnets interesser.

Rettsikkerheten til adopterte 
barn er bedre enn til 
fosterbarn
Hvorfor er det slik at et fosterbarn 
risikerer å bli flyttet etter å ha vokst 
opp sammen med fosterforeldrene? 
Hvordan ville det norske samfunnet 
reagert dersom våre utenlandsadopterte 
risikerte å bli tilbakeført etter at de 
hadde knyttet seg til sine adoptivforel-
dre i Norge? Ville adoptivforeldre lydig 
pakket sammen klærne, lekene og 
minnene deres i bagger og kasser? Ville 
adoptivforeldre klart å ta farvel med 
sine adopterte barn mens de biologiske 
foreldrene stod klare til å ta de med seg 
ut i den ventende bilen og kjøre av Fostermor Una Dahlen-Kvalvaag.
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Kronikk

Adopsjon av fosterbarn
gårde med dem? Ville adoptivforeldre i 
Norge toet sine hender og tidd stille i 
sin sorg? Ville vi som samfunn aksep-
tert at slike traumatiserende adskillelser 
rammet våre adopterte barn? Jeg tviler.

Barn som er langvarig plassert i 
fosterhjem kan likestilles med uten-
lands adopterte barn. Begge gruppene 
etablerer tilknytninger til hhv. foster-
foreldrene og adoptivforeldrene. Jeg 
spør:

Er det rett at fosterbarn skal være 
mindre beskyttet mot et brudd med 
omsorgspersonene enn det et adoptert barn 
er i dag?

Fostersøsken 
Fosterfamiliene utgjør en ny familie 
hvor det normalt er barn fra før. Disse 
barna knytter seg til fosterbarnet som 
om det var sitt biologiske søsken. 
Dersom fosterbarnet tilbakeføres til 
sine opprinnelige foreldre, opplever 
barna i fosterhjemmet å miste et 
søsken. Det er en stor sorg og en 
smerte full erfaring som jeg mener blir 
for lite belyst. Det er vi voksne som 
initierer fosterhjemsplasseringen og 
som slik sett eksponerer våre egne barn 
for mange prøvelser. Kanskje er det ikke 
rett av oss å gjøre det? Er det slik at vi 
som går inn som fosterfamilier for å 
hjelpe barn som trenger en ny familie, 
må være villige til å traumatisere våre 
biologiske barn?

Adopsjon som 
barneverntiltak
Med bakgrunn i barnevernloven § 4-20 
kan fylkesnemnda vedta at foreldrean-
svaret i sin helhet skal fratas foreldrene 
og gi samtykke til adopsjon i foreldre-
nes sted.  I 2010 fikk barnevernloven 
en ny bestemmelse om besøkskontakt i 
§ 4-20a (åpen adopsjon). Bestemmel-
sen gjør det mulig med besøkskontakt 
mellom biologiske foreldre og barnet 
etter at adopsjonen er gjennomført. 
Formålet er å gi barnet anledning til å 
ha en viss kontakt med biologiske 
foreldre og dermed få kunnskap om sitt 

opphav, samtidig som barnet får den 
stabilitet, sikkerhet og varighet i 
omsorgssituasjon som adopsjonen gir.

Utviklingen til fosterbarn 
versus adopterte barn
Ekspertutvalget viser i sin NOU 2012:5 
til omfattende forskning som viser at 
barnevernsbarn som blir adoptert har en 
bedre utvikling enn barn som er varig 
fosterhjemsplassert. Barn som har vokst 
opp i barnevernsystemet har gjennom-
gående:
- Dårligere helse som voksne.
-  Mer turbulente familierelasjoner, som 

familieoppløsning, og det er flere som 
blir tenåringsforeldre, flere aborter.

-  De har større andel såkalt voldelig død, 
mer selvmord.

-  De har lavere utdanning, dårlig 

tilknytning til arbeidslivet og flere er 
arbeidsledige.

-  De er oftere avhengige av velferdstje-
nester, slik som sosialstønad og 
arbeidsledighetstrygd.

Resultatene av forskningen viser at 
adopsjon gir en viktig utviklingsmessig 
kompensasjon. Stabiliteten og foreldre-
investeringen som ligger i adopsjon er 
viktige faktorer. Adoptivbarn føler seg 
trygge i sin juridiske og psykologiske 
tilhørighet til sine familier. Adoptiv-
barna står ikke i fare for å bli flyttet, de 
vet at de er fullverdig medlem av sin 
familie.

Adopsjon anbefales
Adopsjon som barneverntiltak har vært 
anbefalt de senere årene. Regjeringen 
konkluderte i april 2009 med at det er 
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nødvendig å justere praksis i kommu-
nene slik at de i større grad fremmer 
saker om samtykke til adopsjon av barn 
(Ot. Prp. Nr 69 2008-2009 s. 35). 

Ekspertutvalget som utredet det 
biologiske prinsipp i barnevernet (NOU 
2012:5) anbefalte at adopsjon alltid 
vurderes i tilfeller der barn er tidlig og 
varig plassert i fosterhjem. De ville at 
det for spedbarn fra 0 til 18 måneder 
skal tas stilling til adopsjonssak innen 
ett år etter plassering i fosterhjemmet, 
og at det for små barn mellom 18 
måneder og fire år skal tas stilling til 
adopsjon senest innen to år etter at 
barnet er plassert i fosterhjemmet.

Barne-, likestillings- og inkluderings-
departementet la for noen uker siden 
frem en proposisjon (Prp. 106L 2012-
2013, s. 85) hvor de presiserer at 
stabilitet i omsorgen er essensielt for 
barn. De konkluderer med at ”Departe
mentet vil at adopsjon som barnevern
tiltak bør kunne benyttes i større grad enn 
i dag.”

Praksis i barneverntjenesten
De senere årene har det vært en stor 
økning i antallet barn som mottar 
hjelpetiltak fra barnevernet, men det har 
ikke vært noen økning i antallet adop-
sjonssamtykker. Statistikken viser at en 
vesentlig andel av adopsjonene gjen-
nomføres når fosterbarnet er 18 år eller 
eldre! De siste seks årene har det i snitt 

bare blitt adoptert fire barn under fem 
år per år.

Det er bare barnevernet i kom-
munene som har myndighet til å 
fremme sak om adopsjon. Dersom 
barnevernet ikke vil prioritere en 
adopsjonssak, blir anmodningen fra 
fosterforeldrene avslått. Et slikt avslag er 
et administrativt vedtak som foster-
foreldre ikke kan påklage. Foster-
familiene er dermed prisgitt den enkelte 
kommune sin velvilje og evne til å 
fremme sak om adopsjon.

I en fersk studie av barneverns-
arbeidere i Norge, England og USA ble 
barnevernarbeiderne presentert for en 
konstruert sak om en 3-åring hvor 
fosterforeldrene ønsket å adoptere han, 
men hans biologiske mor motsatte seg 
adopsjon. Tilnærmet 100 prosent av de 
engelske og amerikanske barneverns-
arbeiderne gikk inn for adopsjon, mens 
bare 60 prosent av de norske gjorde det. 
De som gikk inn for adopsjon, begrun-
net det med stabilitet og kontinuitet i 
omsorgen for barnet. De norske barne -
vernarbeiderne som gikk i mot adop-
sjon (40 prosent), begrunnet det slik:
-  De vil ikke/kan ikke gå i mot mors 

vilje.
-  I Norge er det ikke vanlig med 

adopsjon.
-  De mener det ikke spiller vesentlig 

rolle for barnet om han er adoptert 
eller ikke.

Slike argumenter gjør meg både 
trist, frustrert og tvilende til kompe-
tanse nivået i disse sakene.

Adopsjon = flere fosterhjem?
I følge BUF-etat er det behov for ca 
1000 nye fosterhjem hvert år. Rekrut-
teringen går smått. Samtidig er det 
mange par som ønsker seg barn og som 
står i kø for å adoptere barn fra utlan-
det. Det er mange norske barn som 
trenger en ny familie tidlig i livene sine. 
Jeg tror at det er mange norske par som 
veldig gjerne vil hjelpe til og være 
foreldre for trengende barn i fra vårt 
eget land. Men de færreste tør å åpne 
hjemmet sitt som fosterforeldre. Det å 
være fosterhjem fremstår som usikkert 
og sårbart så lenge de biologiske 
foreldrene har slik vid prosessadgang 
som i dag. Barneverntjenestene er jevnt 
over forsiktige og benytter ikke adop-
sjonsadgangen som er myntet på 
nettopp disse små barna som langtids-
plasseres. Det er svært uheldig. Økt 
bruk av adopsjon og begrensning i 
biologiske foreldres prosessadgang vil 
kunne bedre på rekrutteringen av 
fosterhjem for de minste barna.

Konklusjon
Jeg vil oppsummere med å minne om 
at når et barn er flyttet ut av sin 
opprinnelige familie, så er inngrepet 
allerede foretatt. Nå er det på høy tid at 
det norske samfunnet står opp for disse 
barna og gi dem en rett til å høre til i 
en familie.

Barnevernsbarna har et dårligere 
utgangspunkt til å få et godt liv som 
voksne. Vi vet at adopsjon er et tiltak 
som utligner forskjellen. Det er rett og 
slett feigt og kunnskapsløst av barn e-
vernet å unnlate å søke om adopsjon 
med begrunnelser om at biologiske 
foreldre ikke vil like det, eller det ikke 
er vanlig, eller at det ikke har noe å si 
for barna. Her har barnevernet i de 
enkelte kommunene en jobb å gjøre! 
Sørg for at medarbeiderne får kunnskap 
om forskningen på feltet og utøv en 
tydelig ledelse som innebærer at 
departementets anmodning om økt 
bruk av adopsjon følges opp i praksis.


