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Høringsuttalelse til NOU 2014:9- Ny adopsjonslov 
 

Norsk Psykologforening har følgende innspill: 

Vi mener at hele lovforslaget er viktig og godt siden adopsjon er en avgjørelse med store 
konsekvenser for alle involverte parter. Det finnes mange typer av adopsjon, og det er viktig at all 
regulering av disse samles i en adopsjonslov. Vi vil særlig understreke viktigheten av følgende forslag 
til endringer av Adopsjonsloven: 
   

 I Kap.2 Generelle vilkår for adopsjon og forhåndssamtykke foreslås i § 4 Grunnleggende krav til 
adopsjonssøkere at deltakelse i adopsjonsforberedende kurs kan bli et krav for forhåndssamtykke. Vi 
vil foreslå at det blir et krav. Pr i dag er Norge det eneste landet i Norden der deltakelse på et slikt 
forberedende kurs ikke er et krav, og dette oppfyller neppe våre forpliktelser etter internasjonalt 
regelverk. 
  

I samme kapittel i § 8 Barnets deltakelse og samtykke står at barnet fra 12 år ikke kan adopteres 
dersom det motsetter seg dette, men etter 14 år kan barnet ikke adopteres med mindre barnet 
samtykker. Med andre ord gir dette barnet en mulighet til å velge å ikke ta stilling til adopsjon når det 
er mellom 12 og 14 år gammelt. Bakgrunnen for dette forslaget er at barn skal slippe å føle seg 
presset til å avgjøre en adopsjon. Dette vil Psykologforeningen sterkt støtte. 
  
 

I kap. 6 Støtte etter adopsjon § 29 Oppfølging i 3 år etter en adopsjon står: «En familie som har 
adoptert et barn fra utlandet har inntil 3 år etter barnets ankomst rett til å bli fulgt opp av rådgivere 
med særlig kunnskap om adopsjon og terapeutisk erfaring».  Med bakgrunn i kunnskap om at 
mange familier ønsker og etterspør hjelp etter hjemkomst ved utenlandsadopsjon, vil vi understreke 
at det er viktig at dette blir en lovfestet rett, og at det sikres at hjelpen utøves av fagfolk med 
terapeutisk erfaring og kunnskap fra adopsjonsfeltet. 
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