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Reglement for risikofondet 
Reglement for Adopsjonsforums risikofond, vedtatt 07.04.1984, endret 12.04.1986, 
04.04.1987, 09.04.1988, 31.03.1990, 17.04.1993, 18.04.1998, 20.04.2002 samt 25.04.2009.  

§1: Innbetaling 

Alle nye søkere betaler et obligatorisk innskudd til risikofondet. Innskuddets størrelse 
bestemmes hvert år av foreningens landsmøte. 

§2: Formål 

Risikofondet er et virkemiddel i foreningens bestrebelser på å oppnå en rettferdig fordeling av 
adopsjonskostnadene. 

Refusjon fra risikofondet kan skje i følgende tilfelle: 

(a) Når søkere som selv henter sine barn i giverlandet, av årsaker de ikke selv har kontroll over, 
får spesielt høye kostnader på reisen, under oppholdet eller den første tiden etter hjemkomst. Ved 
vurdering av hvorvidt kostnadene har vært spesielt høye, tas det ikke hensyn til tapt 
arbeidsfortjeneste eller andre forhold som har med adoptantenes privatøkonomi å gjøre. 

(b) Når søkerne må reise hjem uten å få barnet med seg, og det foretas ny adopsjonsreise, får de 
dekket de nødvendige reiseutgifter. Dette inkluderer flybilletter t/r Norge – giverlandet for 
søkerne, flybillett giverlandet – Norge for barnet, samt en delvis refusjon av utgiftene knyttet til 
det nødvendige oppholdet i giverlandet, begrenset til et beløp som tilsvarer 1 % av 1G 
(folketrygdens grunnbeløp) pr. påbegynt døgn pr. familie. For land der 2 reiser er obligatorisk, 
gjelder ordningen en 3. og ev. 4. reise. 

(c) Ved spesielt lange opphold, som er definert som et opphold på over 6 uker (42 døgn) 
inkludert reisedøgnene, gis det en delvis refusjon av oppholdsutgiftene for hvert overskytende 
døgn, begrenset til et beløp som tilsvarer 1 % av 1G pr. familie. Landsstyret har fullmakt til å 
gjøre unntak for land der det i utgangspunktet er varslet at oppholdet vil vare lenger enn 6 uker 
(42 døgn). 

(d) Når et adoptivbarn dør etter adopsjonen er gjennomført. Dekning etter denne bestemmelsen 
skjer kun i forbindelse med en ny adopsjonssak. Refusjonen inkluderer Adopsjonsforums 
grunnbeløp, flybilletter t/r Norge – giverlandet for søkerne, flybillett giverlandet – Norge for 



  

barnet, samt en delvis refusjon av utgiftene knyttet til det nødvendige oppholdet i giverlandet, 
begrenset til et beløp som tilsvarer 1 % av 1G pr. påbegynt døgn pr. familie. 

(e) Når det foreligger andre ekstraordinære kostnader som det vil være urimelig å belaste en 
enkelt familie med. 

(f) Når det foreligger ekstraordinære kostnader som det vil være urimelig å belaste ett kull 
adoptivforeldre gjennom adopsjonsregnskapet. 

§3: Fondsstyre 

Adopsjonsforums landsstyre er fondsstyre. 

§4: Saksbehandling 

Søknader om refusjon fra familier etter § 2 (a), (b), (c), (e) må fremmes senest 31. januar året 
etter at adopsjonsreisen fant sted. Sekretariatet avgir uttalelse. Eventuell refusjon krediteres 
vedkommende søkerpar. 

Søknad om refusjon etter § 2 (f) fremmes av landsstyret når regnskapstallene foreligger. 
Eventuell refusjon krediteres det kollektive adopsjonsregnskapet. 

I alle tilfelle skal landsstyret behandle sakene så fort som mulig etter at dokumentasjon 
foreligger, og senest ved utgangen av februar måned. 

§5: Økonomiske rammer 

Til refusjon som nevnt under § 2 (a)–(e) kan landsstyret disponere det som er innbetalt fra nye 
søkere i løpet av kalenderåret. Til refusjon som nevnt under § 2 (f) kan landsstyret disponere 
inntil 1/5 av fondskapitalen ved årsskiftet. 

Vedtak om refusjon utover ovennevnte rammer må godkjennes av landsmøtet med 2/3 flertall. 
Med samme flertall kan landsmøtet vedta å overføre 1/5 av risikofondets kapital ved årsskiftet til 



  

reguleringsfondet. Totalt kan landsmøtet med samme flertall disponere inntil 1/3 av kapitalen 
ved årsskiftet. 

Positive vedtak i landsstyret innenfor rammene kan ikke overprøves av landsmøtet. Ved dissens i 
landsstyret, kan mindretallet gi et positivt vedtak oppsettende virkning ved å anke avgjørelsen 
inn for landsmøtet. Negative vedtak kan påklages til landsmøtet. 

Landsmøtet behandler ev. ankesaker gjennom et ankeutvalg, som oppnevnes ved landsmøtets 
begynnelse. Ankeutvalget skal bestå av 4 delegater fra ulike lokalavdelinger, samt 1 medlem av 
landsstyret. Den lokalavdeling en ankende søker tilhører, skal ikke være representert i 
ankeutvalget. Ankende søker kan, i egen person eller ved en oppnevnt representant, fremlegge 
sitt syn for ankeutvalget, men kan ikke være tilstede under ankeutvalgets videre drøfting av 
saken. Et flertall i ankeutvalget kan omgjøre landsstyret vedtak, men ikke i skjerpende retning. 
Ankeutvalgets vedtak fremlegges for landsmøtets delegater, som ikke kan sette til side 
ankeutvalgets avgjørelse. 

Fondets midler skal forvaltes på samme måte som bestemt i Vergemålslovens 6. kapitel om 
forvaltning av umyndiges midler, § 64–66, med det unntak at lån til foreningen selv mot pant i 
fast eiendom kan gis opp til eiendommens lånetakst. 

§6: Endring av reglementet 

Reglementet kan endres av landsmøtet med 2/3 flertall. 

 


