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Å BLI ADOPTIVFORELDRE

DET ADOPTERTE BARNET

ADOPSJONSPROSESSEN

PRAKTISKE OPPLYSNINGER

VÅRE SAMARBEIDSLAND

Adopsjonsprosessen:

 

BILDER
Bildene som er brukt i 
brosjyren er stort sett 
tatt av adoptivfamilier, 
og er dermed private. 
Vi takker alle som har 
bidratt.

1.
Samtale med 

Adopsjonsforum

2.
Kontakt med 

Bufetat i regionen 
man bor i.

3.
Bufetat godkjenner 
søkere for adopsjon 
fra et bestemt land.

4.
Papirene er i 

utlandet.

5.
Forespørsel om 

barn er akseptert.
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Den aller viktigste grunnen til å velge å bli adoptivforeldre er at en ønsker seg et 
barn. Det gjelder både de som allerede har barn (egenfødt eller adoptert), og de 
som av ulike grunner ikke har det. 

Å bli adoptivforeldre

HVEM KAN BLI ADOPTIVFORELDRE? 
For å kunne adoptere i Norge, må 
man få et formelt forhåndssamtykke 
av myndighetene. Forhåndssamtykket 
gis i henhold til adopsjonsloven. Her 
følger en kort oppsummering av de 
viktigste retningslinjene som gjelder for 
godkjenning av adoptivsøkere. Se også 
Barne-, ungdoms- og familieetatens 
hjemmesider: www.bufdir.no/adopsjon

- Den nedre aldersgrensen for 
å adoptere er satt til 25 år. Som 
hovedregel gis det ikke godkjenning 
til søkere over 45 år, men dette er en 
veiledende øvre grense. 

- Både gifte og samboende par kan 
søke om adopsjon etter en lovendring 
i 2014. Ekteskap og samboerskap 
(dokumentert ved felles bostedsadresse 
i folkeregisteret) skal til sammen 
ha hatt en varighet på minimum to 
år. Vær oppmerksom på at de fleste 
samarbeidsland bare aksepterer 

gifte søkere.

- Norsk lov åpner også for at enslige 
kan bli adoptivsøkere. Vurderingen 
av søknader fra enslige er blitt noe 
strengere, og det er få opprinnelsesland 
som aksepterer enslige søkere. 

- Likekjønnede ektepar har rett til å bli 
vurdert for adopsjon, men i realiteten 
er det nesten bare innenlands adopsjon 
som er mulig i dag. Adopsjonsforum 
har foreløpig ingen samarbeidsland 
som ønsker å adoptere bort barn til 
likekjønnede par. 

- Søkerne må i utgangspunktet ha både 
god fysisk og psykisk helse. Det legges 
vekt på søkernes totale omsorgsevne 
over tid. 

- Det kreves at søkerne har sikker, 
stabil økonomi, slik at barnet får vokse 
opp under trygge forhold. Det legges 
ikke avgjørende vekt på høy inntekt, 

men på at økonomien er trygg og stabil. 

- Det adopterte barnet skal være det 
yngste i familien. Det skal være minst to 
års aldersforskjell mellom det adopterte 
barnet og søkernes øvrige barn. 

VALG AV LAND 
Å velge hvilket land man vil adoptere 
fra er for mange vanskelig, men det er 
viktig. Gjennom Adopsjonsforum får 
søkerne god veiledning i prosessen med 
å velge land. Hva som får søkere til å 
velge ett bestemt land, varierer. Noen 
har kanskje en spesiell tilknytning til 
et land fra før. Andre har kontakt med 
familier som har adoptert fra et bestemt 
land. Og noen føler kanskje at «dette er 
landet vi ønsker oss barn fra». 

Søkere må imidlertid også innfri 
kravene og reglene som gjelder i landet, 
og noen ganger kan et annet land passe 
bedre. Det kan også i perioder være 
umulig å sette nye søkere på et land, på 
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grunn av treghet i formidlingen eller 
andre forhold. 

HVOR KOMMER BARNA FRA?
Adopsjonsforum har gode, seriøse og 
pålitelige partnere i samarbeidslandene 
som arbeider med plassering av 
barn. Samarbeidet er godkjent 
av både norske og utenlandske 
sentralmyndigheter med ansvar for 
adopsjon. De fleste barna adopteres 
til Norge fra et barnehjem eller 
fosterhjem i opprinnelseslandet. 
Forespørsel om barn kommer via 
sentralmyndigheten for adopsjon i 
landet til adopsjonsforeningen i Norge. 

Ved en forespørsel kommer det 
varierende mengder informasjon 
om barnet fra barnehjemmet eller 
barnevernet.  Disse opplysningene 
dekker sjelden hele barnets liv. En må 
være klar over at barnet også har en 
historie fra tiden før det ble tatt under 
omsorg. Lengden på denne perioden 
kan variere fra timer eller dager, til 
måneder og år. Selv om noe blir notert 
når barnehjem eller myndigheter 
overtar ansvaret for barnet, kan 
det være vanskelig å få informasjon 
om denne perioden. Mange barn er 
hittebarn og har en fullstendig ukjent 
fortid.  

Når en velger internasjonal adopsjon, 
er det viktig å være klar over at en 
beveger seg inn i et etisk vanskelig 
terreng, der barn vanligvis flytter fra 
økonomisk fattige til rike land. Både 
religion, politikk og nasjonal stolthet 
gjør at adopsjon over landegrensene 
ofte er et følsomt tema, selv når 
myndighetene i opprinnelseslandet har 
bestemt at adopsjon til et annet land er 
det beste for det enkelte barn. 

Barnets rettssikkerhet skal ivaretas 
i alle land, men lovverket varierer. I 
noen tilfeller er det barnets biologiske 
foreldre som frivillig gir fra seg barnet 
til adopsjon. Dersom dette ikke er 
mulig skal barnet ha en verge som 
må gi sitt samtykke til adopsjonen. 
Beslutningen om at et barn skal 

plasseres i en utenlandsk familie tas 
alltid av et offentlig organ. Vanligvis er 
dette en offentlig barnevernsmyndighet 
eller en særdomstol. 

ADOPSJONSFORUMS ROLLE OG  

OPPGAVE
Adopsjonsforum er en humanitær 
forening som har internasjonale 
adopsjoner som hovedfelt. Vårt 
utgangspunkt er at adopsjon skal være 
til barnets beste. Adopsjonsforums 
bistandsavdeling, Bistand for barn, 
hjelper også forlatte og vanskeligstilte 
barn som ikke er aktuelle for adopsjon. 

Adopsjonsforum har formidlet 
adopsjon fra utlandet siden 
organisasjonen ble stiftet i 1970. 
Gjennom årene har over 9300 barn 
fått nye foreldre ved hjelp av vårt 
formidlingsarbeid. De siste årene har 
vi stått for over halvparten av alle 
internasjonale adopsjoner her i landet. 

Adopsjonsforum har det 
bredeste tilbudet i Norge, med 
samarbeidspartnere i land i Latin-
Amerika, Asia, Afrika og Europa. 
Vår oppgave er å opparbeide et 
bredt, godt og trygt kontaktnett i 
de aktuelle landene. Videre skal vi 
lose søkerne gjennom jungelen av 
dokumenter og regler, og gjøre dem 
best mulig bevisst på oppgaver og 
utfordringer som venter dem som 
adoptivforeldre.  I tillegg har vi en rolle 
etter at barnet er kommet til Norge. Det 
er Adopsjonsforums sekretariat som 
passer på at oppfølgingsrapportene 
som opprinnelseslandene krever, blir 
innhentet.  

Norske myndigheter forutsetter 
at adopsjonssaker gjennomføres 
med assistanse fra en godkjent 
adopsjonsforening. Man må derfor 
være medlem av en av de norske 
adopsjonsforeningene. Adopsjonsforum 
er den største av tre foreninger som har 
slik godkjenning i Norge.    

FORDELER
Å være medlem i Adopsjonsforum 

gir også fordeler utover det å kunne 
adoptere. Familier kan ha nytte av 
informasjon og andre tilbud etter 
adopsjonen gjennom et medlemskap 
hos oss. På hjemmesiden finnes 
aktuelle hefter, litteraturlister og tips 
om faglige arrangementer og kurs. 

Medlemmer kan delta på spennende 
arrangementer i Adopsjonsforums 
lokalavdelinger, for eksempel 
faglige foredrag, småbarnstreff og 
sosiale aktiviteter for hele familien. 
Lokalavdelingen er dessuten en 
hyggelig sosial arena og en god 
støtte å ha hvis man skulle møte på 
utfordringer som adoptivfamilie.

Adopsjonskonsulenter i sekretariatet 
tilbyr i tillegg rådgivning for unge 
som ønsker å søke sitt biologiske 
opphav. I samarbeid med en svært 
erfaren tidligere ansatt og reisebyråer 
kan vi også tilby tilbakereiser til 
opprinnelseslandene.

Som medlem mottar man 
Adopsjonsforums medlemsmagasin 
fire ganger i året. Magasinet skal 
dekke informasjonsbehovet til tre 
hovedgrupper: familier som er i en 
adopsjonsprosess, de som nylig er 
kommet hjem med barn og de som har 
vært medlem lenge. Man kan også få 
tilsendt gratis informasjonshefter som 
fordyper seg i aktuelle tema angående 
adopsjon, blant annet adopterte barns 
bakgrunn, barn som trenger spesielle 
foreldre og tilknytning. Heftene er 
utgitt i samarbeid mellom de tre norske 
adopsjonsforeningene.

Som medlem støtter man også 
opp under Adopsjonsforum som 
interesseorganisasjon. Vi driver et 
aktivt opplysningsarbeid, deltar 
i den offentlige debatten, driver 
lobbyvirksomhet mot norske og 
utenlandske myndigheter, påvirker 
offentlig saksbehandling og 
lovgivning, deltar i forsknings- og 
utviklingsarbeid, og er en internasjonal 
aktør som arbeider for etisk og juridisk 
kvalitetssikring innen adopsjon.



RÅD OG VEILEDNING      5

Det 
adopterte

barnet

Å bli foreldre medfører 
en stor forandring i livet. 
Mange spørsmål 
dukker opp. I tillegg til tank-
er alle blivende foreldre gjør 
seg, er det en del spørsmål 
som aktualiseres når man 
skal bli adoptivforeldre. På 
de følgende sidene svarer 
vi på noen av de vanligste 
spørsmålene.                    >>>
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HAAG-KONVENSJONEN OM INTERNASJONAL ADOPSJON

Haag-konvensjonen er en videreføring av prinsipper nedfelt i FNs barnekon-
vensjon. Den fastslår at det er nødvendig å sikre at internasjonal adopsjon skjer 
med respekt for barnets grunnleggende rettigheter. Konvensjonen skal videre 
sikre at bortføring av og handel med barn ikke finner sted. Den inneholder 
også regler for hvordan samarbeidet om internasjonale adopsjoner skal foregå 
mellom opprinnelsesland og mottakerland. I Norge trådte Haag-konvensjonen i 
kraft 1. januar 1998. Les mer på www.regjeringen.no

Kjønn  
I våre samarbeidsland finnes det både 
gutter og jenter som har behov for 
nye foreldre. Adopsjonsforum har 
imidlertid som policy at man ikke kan 
ønske seg barn av et bestemt kjønn. 
Flere av våre samarbeidspartnere har 
også vanskelig for å forstå at ektepar 
med uttalt lengsel etter barn, bare kan 
tenke seg barn av ett bestemt kjønn.  

Kjønnsfordelingen mellom barn som 
adopteres varierer fra land til land og 
år til år. De senere årene har det vært et 
klart flertall gutter, mens det i tidligere 
perioder var et stort flertall jenter. 

Alder 
Barn som adopteres til Norge, 
er fra noen få måneder gamle til 
opp i skolealder. Før en families 
saksdokumenter går til utlandet, har 
norske myndigheter gitt en tilråding 
vedrørende barnets alder. Denne 
tilrådingen tar utgangspunkt i søkernes 
egne ønsker, men man ser også på 
søkernes alder og alderen på eventuelle 
barn de har fra før. Laveste tilråding 
er null til fylte tre år. Dersom barnet 
faller utenfor den rammen som er gitt 
i forhåndssamtykket, må matchingen 
godkjennes av norske myndigheter. 

Myndighetene i våre samarbeidsland 
er opptatt av at også litt eldre barn får 
foreldre. Vi ser at stadig flere av de 
minste barna i disse landene adopteres 
nasjonalt. Vi ønsker oss derfor søkere 
som kan tenke seg et barn som er godt 
over to år. Adopsjonsforum anbefalte 
overfor norske myndigheter at laveste 
tilråding bør være null til tre år, og 
dette er nå regelen. 

Mange har en oppfatning av at det er 
best å adoptere en baby, for på den 
måten å følge barnets utvikling over en 
lengst mulig periode. Men barna kan 
ikke selv velge sin alder, og de som er 
eldre har ikke mindre behov for familie. 
En skal dessuten være klar over at jo 
yngre barna er, desto vanskeligere 

er det å gjøre en sikker bedømmelse 
av deres fysiske og psykiske helse. 
Selv om adopsjon av et eldre barn på 
mange måter er en større utfordring, 
er det stadig flere som velger dette. 
Vi ser at familiegleden ved denne 
typen adopsjoner er like stor som ved 
adopsjoner av helt små barn. Vi har 
også sett at barn som kom til sine nye 
foreldre som helt små, kan streve mer 
enn forventet.

Helse  
Hvert år får mange barn nye foreldre 
gjennom Adopsjonsforum. De fleste 
barna blir tildelt som «friske», men 
det gis ingen helsegaranti for de barna 
som tildeles fra utlandet. Det er det 
samme som med biologiske barn. Når 
barna ankommer, kan de f.eks. ha 
luftveissykdommer, tarmsykdommer 

og hudproblemer. Stort sett er dette 
mindre alvorlige tilstander som kan 
korrigeres raskt etter ankomst til 
Norge. Noen adopterte barn kan vise 
seg å ha sykdommer som ikke er 
diagnostisert, eller de kan ha skjulte 
skader som i noen tilfeller kan være 
et resultat av understimulering, 
underernæring eller mishandling. 
Opprinnelsesland som har undertegnet 
Haag-konvensjonen om beskyttelse av 
barn og samarbeid ved internasjonal 

adopsjon fra 1993, tilstreber å 
gi så korrekte og fullstendige 
helseopplysninger om barna som mulig. 

Det finnes også et stort antall barn 
med vesentlige medisinske eller 
funksjonsmessige utfordringer. For 
Adopsjonsforum er dette en viktig 
gruppe barn å finne familier til, da 



RÅD OG VEILEDNING      7

disse barna gjerne har et spesielt 
stort behov for omsorg. Graden av 
funksjonshemming hos et barn kan 
variere, men ofte er det forhold som 
kan behandles ved operasjon eller 
trenes vekk. I de tilfellene der det er 
nødvendig, kan barnet også fungere fint 
med tekniske hjelpemidler.    

Når det gjelder barn som er frigitt for 
adopsjon, er det opprinnelseslandets 
myndigheter som velger foreldre 

blant søknadene de har mottatt. 
Adopsjon av barn med større 
utfordringer og barn over fem år må 
også godkjennes i Norge, nærmere 
bestemt i Faglig utvalg (FU) i Barne-, 
ungdoms- og familiedirektoratet 
(Bufdir). De vurderer om søkerne er 
godt nok forberedt på å møte barnets 
utfordringer og behov. 

TO ELLER FLERE BARN SAMTIDIG  
Norske myndigheter har som 
hovedregel at adoptivsøkere 
får adoptere ett barn av 
gangen. Unntaksvis kan det gis 
forhåndsgodkjenning for søskenpar 
under fem år. Er ett eller begge 
søsknene over fem år, eller det er snakk 
om flere søsken, må saken behandles i 
Faglig Utvalg i Bufdir. 

Det er vanligvis flere ektepar som er 
interessert i søskenadopsjon enn det 
er søsken tilgjengelige for adopsjon. 
Søknaden om tillatelse til å adoptere 
et barn, går den vanlige saksgangen 
hos utenlandske myndigheter. Dersom 
søknaden også inneholder en norsk 
godkjenning for søskenadopsjon, 
åpner dette for at søkerne kan bli 
forespurt når samarbeidslandet har 
behov for å finne foreldre til søsken. 
At man er godkjent for adopsjon av 
søsken er ingen garanti for at man blir 
forespurt om adopsjon av mer enn et 
barn. Det er imidlertid ikke nødvendig 
med godkjenning for søskenadopsjon 
for å bli forespurt om små tvillinger. 
Tvillingadopsjoner skjer, men de er 
nokså sjeldne.

Det er fosterhjemtjenesten i det statlige 
Barne-, ungdoms- og familieetaten 
(Bufetat) som fra 2015 skal utrede 
familier som søker om adopsjon og som 
skriver en sosialrapport om familien. 
Dersom man vurderer søskenadopsjon, 
må dette tas opp med den som skriver 
sosialrapporten. 

BARN MED SÆRSKILTE  

OMSORGSBEHOV
Noen ganger spør samarbeidslandene 
våre om hjelp til å finne egnede foreldre 
til barn med særskilte omsorgsbehov. 
Det kan være barn med en sykdom, et 
handikap, en vanskelig historie eller 
traumer. Det kan også være større 
barn eller søskengrupper. Disse barna 
kan man lese om på Adopsjonsforums 
webside under «Barn søker foreldre». 
Mer informasjon får man ved å ringe til 

ansvarlig adopsjonskonsulent. De som 
etter samtalen ønsker å gå videre, kan 
få tilsendt informasjon om det aktuelle 
barnet, for deretter å skrive en søknad 
til Faglig utvalg i Bufdir. Vi tilbyr 
også grundig veiledning til de som er 
interessert. 

RASISME 
Adopsjonsforum formidler barn fra 
utlandet. Dette er barn som med få 
unntak har et utseende som skiller seg 
ut fra det man finner hos nordmenn 
flest. Selv innenfor ett og samme land 
varierer hudfarge og utseende. I Latin-
Amerika finner vi en særlig utstrakt 
variasjon. Det indianske innslaget er 
sterkt, men urbefolkningen er også 
blandet opp med befolkning som 
stammer fra Europa og Afrika. 

Det finnes rasisme i Norge, og 
diskriminering rammer også de 
utenlandsfødte adopterte barna. Å 
akseptere et barn fullt ut og være 
glad i det slik det er, er etter det vi 
erfarer den viktigste ballasten man 
som foreldre kan gi barnet i møte 
med diskriminering. Adopsjonsforum 
oppfordrer søkerne til å gå i seg 
selv tidlig i adopsjonsprosessen og 
vurdere eventuell tvil knyttet til barnas 
hudfarge og etniske bakgrunn.  

Arbeid mot rasisme og for 
likeverd ligger i grunnverdiene til 
Adopsjonsforum. Vi jobber derfor 
kontinuerlig med informasjon og 
opplysningsarbeid om disse temaene.



“ En adopsjonssøknad 
må behandles av 
myndigheter i Norge 
og et av våre 
samarbeidsland, og 
reguleres av nasjonalt 
og internasjonalt 
regelverk.

For å adoptere gjennom 
Adopsjonsforum, må 
man være medlem av 
organisasjonen.
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Adopsjons-
prosessen
Hos Adopsjonsforum får man veiledning om hvordan 
man går fram i en adopsjonsprosess. 
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En adopsjonssøknad må behandles 
av myndigheter i Norge og et av våre 
samarbeidsland, og reguleres av 
nasjonalt og internasjonalt regelverk. 
Første del av prosessen foregår i Norge, 
mens siste del foregår i det aktuelle 
samarbeidslandet. Det er norske 
myndigheter ved Barne-, ungdoms og 
familieetaten (Bufetat) i regionene - og 
Barne-, ungdoms og familiedirektoratet 
(Bufdir) sentralt - som har ansvaret for 
å godkjenne adoptivsøkere i Norge. 

Adopsjonsorganisasjonen forbereder 
deretter søknadene for forsendelse 
til utlandet, og fungerer som 
kontaktleddet til institusjoner og 
sentrale myndigheter i det enkelte 
samarbeidsland. Etter at søknaden er 
sendt fra Norge, vil den bli vurdert og 
behandlet av adopsjonsmyndighetene i 
samarbeidslandet. I de fleste land skal 
sakene også behandles i rettsapparatet. 

NORGE

HVORDAN STARTE?
Det skal sendes to søknader; en til 
adopsjonsorganisasjonen og en til 
norske myndigheter ved Bufetat i 
regionen man bor i. 

Når dere har bestemt dere for å 
adoptere, blir første trinn å innhente 
de dokumentene som er nødvendige i 
Norge. Samtidig som dere kontakter 

Adopsjonsforum for å starte en 
adopsjonssak, bør dere så fort som 
mulig kontakte Bufetat for å få tilsendt 
søknadsskjema med veiledning. 
Husk at den offentlige delen av 
saksbehandlingen i Norge kan ta tid.

ADOPSJONSFORUM
Adopsjonsforums søknadsskjema, 
«Registreringsskjema for nye søkere» 
med veiledning, og «egenerklæring» 
finnes i vår informasjonspakke «Råd 
og veiledning i adopsjonsprosessen». 
Informasjonspakken får man tilsendt 
ved forespørsel. Den kan også 
bestilles via et bestillingsskjema 
på Adopsjonsforums nettside; 
«Informasjon for nye søkere», under 
valget «Adopsjon» -> «Adopsjon 
A–Å» i venstremenyen. For å adoptere 
gjennom Adopsjonsforum, må dere 
være medlemmer av organisasjonen. 
Vår medlemsavgift er p.t. 500 kroner 
pr. år. 

BUFETAT
Søknadsskjemaet til norske 
myndigheter, «Søknad om adopsjon 
(Q-0296) » med veiledning, får dere 
ved å henvende dere til Bufetat sitt 
regionkontor. Skjemaet finnes også på 
Barne-, ungdoms- og familieetatens 
nettside: www.bufdir.no/adopsjon/. 
Søknaden skal sendes til Bufetat i 
deres region. Dit kan dere også rette 
praktiske spørsmål vedrørende utfylling 
av søknaden og vedleggene som kreves.

Adoptivsøkere må ha deltatt på 
adopsjonsforberedende kurs før 

forhåndssamtykke for adopsjon kan 
gis. Stadig flere opprinnelsesland 
har krevet at søkerne har tatt 
et slikt kurs. Tidligere var dette 
frivillig, men fra 2015 er dette blitt 
obligatorisk for å få norsk godkjenning. 
Adopsjonsforum var en pioner i å 
utvikle adopsjonsforberedende kurs 
for kommende foreldre. Tidligere ble 
slike kurs arrangert av foreningens 
lokalavdelinger, men i dag tilbys bare 
statlige kurs i regi av Barne-, ungdoms- 
og familiedirektoratet (Bufdir). Se mer 
på www.bufdir.no/adopsjon. 

Saksbehandling fram til godkjenning 
fra norske myndigheter:

ADOPSJONSFORUM
Adopsjonsforum kan gi veiledning 
om hvordan dere skal gå fram i 
adopsjonsprosessen. Ring oss gjerne 
dersom dere har spørsmål. Dere vil få 
skriftlig svar når søknadsskjemaet er 
registrert. 

I samarbeid med dere, og innenfor 
rammer og regler definert av de 
enkelte samarbeidsland, vil vi så finne 
ut hvilket av disse dere kan adoptere 
barn fra. Vi har alltid samtaler med 
søkerne underveis i prosessen, enten 
på kontoret vårt eller på telefon. Når 
land og alderskategori for barn er 
bestemt, vil vi bekrefte dette skriftlig i 
et dokument som følger med søknaden 
til Bufetat. 

BUFETAT 
Bufetat er organisert i fem regioner, 
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For de aller fleste 
søkerne ender 

prosessen med et 
positivt svar i form 

av en forespørsel 
om barn fra 

samarbeidslandet.

“ 

og er en etat under Barne-, 
ungdoms og familiedirektoratet 
(Bufdir). Direktoratet er igjen 
underlagt Barne-, likestillings- og 
inkluderingsdepartementet. 

Første del av saksbehandlingen består 
av utredning i form av hjemmebesøk 
fra fosterhjemtjenesten i Bufetat og 
samtaler. Utredningen sammenfattes 
i en sosialrapport med vurdering av 
familiens livssituasjon og omsorgsevne. 
Sosialrapporten skal gi et fyldig og 
helhetlig bilde av dem som ønsker å 
adoptere og deres tanker om barn og 
adopsjon. 
Noen vegrer seg ved tanken på at 
norske myndighetspersoner skal 
komme hjem til dem og gruer seg 
kanskje til samtalene. Det bør 
imidlertid understrekes at dette først 
og fremst gjøres med tanke på barnas 
beste for å gi dem et nytt hjem. 

Myndighetene i Norge og 
samarbeidslandene ønsker å sikre at 
barna kommer til trygge og gode hjem. 
Sosialrapporten vil bli oversatt i sin 
helhet og blir sendt med søknaden til 
utlandet når man er godkjent. Den 
danner derfor også grunnlaget for 
utenlandske myndigheters vurdering av 
søknaden. 

Når sosialrapporten er ferdig, 
sendes den med søknaden og all 
dokumentasjon til et annet kontor 
i Bufetat i regionen dere tilhører. 
Familier som søker om adopsjon 
har krav på svar med en angivelse 
av forventet saksbehandlingstid, 
i følge forvaltningsloven § 
11a.  Saksbehandlingstiden ved 
regionkontorene vil variere noe, men 
skal normalt ligge på tre måneder for 
kurante saker.

Når Bufetat godkjenner søknaden, 
får dere en vitterlighetserklæring– et 
forhåndssamtykke for å adoptere barn 
innenfor en bestemt aldersramme fra et 

aktuelt land.

UTLANDET

SØKNADEN FORBEREDES FOR  

SAMARBEIDSLANDET
Etter godkjenning i Norge kan 
Adopsjonsforum lose dere gjennom 
den videre adopsjonsprosessen. Vi 
mottar melding fra Bufetat samtidig 
som dere får forhåndssamtykke for 
adopsjon. Vi mottar også kopi av 
forhåndssamtykket og sosialrapporten. 
Etter å ha mottatt bekreftelsen fra 
Bufetat, vil vi gi dere tilgang til en 
«oppskrift» for hva som skal gjøres 
videre før søknaden kan sendes det 
aktuelle landet. «Oppskriften» lastes 
ned fra et passordbeskyttet ekstranett 
på Adopsjonsforums hjemmeside. 

Oppskriften omhandler hvilke 
dokumentet som skal sendes til 
utlandet. Men den omtaler også andre 
forhold det er viktig å være klar over 
i denne fasen. Hvilke dokumenter 
som kreves av de ulike landene 
varierer, men felles for alle land er 

at dokumentene skal legaliseres. 
Legalisering av originaldokumenter 
skjer vanligvis hos Notarius 
Publicus, Utenriksdepartementet og 
ambassaden/konsulatet i det aktuelle 
landet, eller bare Notarius Publicus 
og Fylkesmannen i Oslo. For å kunne 
behandle dokumentene krever de 
fleste land at dokumentene er oversatt 
av statsautorisert translatør. Dette 
arbeidet bistår Adopsjonsforum dere 
med, da vi har tilgang til oversettere for 
alle aktuelle språk. 

VENTETID OG FORBEREDELSER
Når dokumentene er sendt til 
utlandet, begynner en ny periode som 
faller lang for de fleste. Den totale 
saksbehandlingstiden kan variere mye 
fra sak til sak og fra land til land, men 
har økt de senere årene. De som fikk 
hjem adopterte barn i 2014 hadde i 
gjennomsnitt brukt over fem år på å 
fullføre saken fra start til mål. 

Det er saksbehandlingen i utlandet som 
tar mest tid, blant annet på grunn av 
lange internasjonale adopsjonskøer. 
Dette er en realitet Adopsjonsforum har 
få muligheter til å påvirke. Noen saker 
tar også ekstra lang tid fordi søkerne 
selv har lagt inn en tenkepause, eller 
fordi saksbehandlingen i Norge er blitt 
forlenget fordi søkerne først har fått 
avslag og så anket.

Det er mye som kan gjøres for at 
vente/forberedelsestiden skal få et 
mer positivt innhold. Søkere kan blant 
annet gå på møter og foredrag i regi av 
lokalavdelingen, delta på språkkurs og 
lignende. Mange bruker også denne 
tiden til å lære mer om barns utvikling 
og utfordringer, samt om landet barnet 
kommer fra. Bruk gjerne tiden til 
oppussing, etterutdanning eller andre 
«prosjekter» dere ikke får tid til etter at 
dere har fått barn. 

FORESPØRSEL 
For de aller fleste søkerne ender 
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prosessen med et positivt svar i 
form av en forespørsel om barn fra 
samarbeidslandet. 

Sammen med denne forespørselen 
mottar Adopsjonsforum informasjon 
om barnet. Informasjonsmengden 
avhenger noe av hvilket land barnet 
kommer fra. De fleste landene sender 
en helserapport, samt en beskrivelse 
av barnet i form av en rapport. Den 
kan være skrevet av en psykolog, 
pedagog eller sosialarbeider tilknyttet 
barnevernet og / eller barnehjemmet 
barnet bor på. I tillegg sendes det som 
oftest et bilde eller to av barnet. All 
informasjon som Adopsjonsforum 
får om barnet blir videreformidlet til 
dere, og deretter kan den siste delen av 
adopsjonsprosessen forberedes.  

Dere vil alltid bli bedt om å kontakte 
lege og andre relevante fagpersoner for 
å gjennomgå opplysningene om barnet 
før dere bekrefter at dere aksepterer det 
forespurte barnet. 

ADOPSJONSREISEN
Når denne bekreftelsen er sendt tilbake 
til opprinnelseslandet forberedes reisen 
for å hente barnet/barna. Hvor lang tid 
det tar før man kan reise kan variere 
fra noen få dager til flere måneder, 
da landene har ulike rutiner for dette. 
I samarbeid med Adopsjonsforum 
avtales det bestilling av reise, hotell/
innkvartering, eventuelt søknad om 
visum, osv.  Sørg for å ha eventuelle 
nødvendige vaksiner klare i god tid 
før avreise. Adopsjonsforums lokale 
representanter og kontakter vil bistå 
dere med nødvendig veiledning under 
oppholdet i utlandet. Oppholdstiden 
varierer fra 10-12 dager opp til 3 
måneder avhengig av hvilket land dere 
skal reise til. 



Adoptivforeldre 
mottar barnetrygd 
fra måneden etter 
dato for omsorgs-

overtakelse. 

På sikt ønsker 
adopsjonsforeningene 

full økonomisk 
likestilling mellom 
adoptivforeldre og 

andre foreldre. 

“ 
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STATLIGE STØTTEORDNINGER 
Adoptivforeldre har ifølge 
folketrygdloven krav på permisjon med 
foreldrepenger. De siste årene har det 
skjedd flere endringer i reglene der 
det enten gis lang permisjon med 80 
prosents lønnskompensasjon, eller en 
noe kortere periode. Dette er identisk 
med hva biologiske foreldre får etter 
fødselen, men adoptivforeldre får ikke 
de ukene som er forbeholdt mor før en 
fødsel. Hvor mange uker som må tas 
av hver av foreldrene og hvor mange 
uker som et par selv kan fordele finner 
dere oppdatert informasjon om på 
Arbeids- og velferdsforvaltningens 
hjemmeside: www.nav.no/Forsiden. 
Søk på «foreldrepenger». 

Dersom man ikke har opparbeidet 
rett til lønnet permisjon med 
foreldrepenger, blir det i stedet utbetalt 
en engangsstøtte som i januar 2015 
var kr 44.190. Beløpet er skattefritt, 
i motsetning til foreldrepenger som 
skattlegges som inntekt.
 
Adoptivforeldre er likevel ikke 
økonomisk likestilt med foreldre som 
føder barn selv. Mens fødende får 
dekket alle utgifter av det offentlige 
i forbindelse med fødselen, må 
adoptivforeldre dekke store deler 
av utgiftene selv. Fra 1992 ble det 
innført en «adopsjonsstøtte» til delvis 
dekning av utgiftene. Størrelsen på 
adopsjonsstøtten har variert fra år til 
år. Den fikk en kraftig økning fra og 
med 1. januar 2015 da den ble økt til 
det daværende grunnbeløpet (1G) i 

folketrygden på kr 88.370.  Økningen 
var et resultat av mange års lobbyarbeid 
fra adopsjonsforeningene for å sikre en 
bedre støtte. 

Det er knyttet visse betingelser til 
støtten, men i praksis vil alle som 
adopterer gjennom Adopsjonsforum og 
er bosatt i Norge, ha rett til å motta den. 
På sikt ønsker adopsjonsforeningene 
full økonomisk likestilling mellom 
adoptivforeldre og andre foreldre.

Adoptivforeldre mottar barnetrygd 
fra måneden etter datoen for 
omsorgsovertakelse. For adopterte 
barn får man kontantstøtte i opptil 11 
måneder etter at stønadsperioden for 
fulle foreldrepenger ved adopsjon er 
utløpt. Dette gjelder selv om barnet har 
fylt eller fyller to år i løpet av denne 
perioden, men barnet kan ikke ha 
begynt på skolen. For en fullstendig 
oversikt over støtteordninger, 
se hjemmesidene til Arbeids- og 
velferdsforvaltningen (NAV): 
www.nav.no/Forsiden.  

Et offentlig utvalg foreslo høsten 
2009 en rekke endringer i det norske 
adopsjonssystemet. Dette førte bl.a. 
til at arbeidet med å utrede og vurdere 
familier som ønsker å adoptere ble 
flyttet fra kommunene til Bufetat i 
2015. Som et resultat av utvalgets 
arbeid ble det også oppnevnt enda 
et utvalg som høsten 2014 lanserte 
et forslag til en helt ny adopsjonslov. 
Rapporten om dette lovforslaget har 
vært ute på høring, og det kan ennå ta 

noen år før en helt ny adopsjonslov er 
vedtatt. 

KOSTNADER  
Det er ulike kostnader knyttet til 
adopsjoner fra ulike samarbeidsland. 
Adopsjonsforums regnskapsordning 
innebærer en utjevning av kostnadene 
på tvers av samarbeidsland. Alle som 
adopterer et barn gjennom foreningen 
samme kalenderår, betaler den 
samme adopsjonskostnaden (ofte 
omtalt som grunnbeløpet). Dette 
beløpet fremkommer ved at vi fordeler 
nettokostnadene foreningen har hatt i 
adopsjonsarbeidet i løpet av et år likt og 
solidarisk på de familiene som har fått 
barn hjem samme år. 

Avregningen av grunnbeløpet skjer 
når årsregnskapet foreligger på 
våren året etter. Grunnbeløpets 
størrelse påvirkes av utviklingen i 
kostnadsnivået både her hjemme og 
i opprinnelseslandene, og ikke minst 
av hvor mange adopsjoner som blir 
gjennomført. Grunnbeløpet har de 
siste årene vært over 190.000 kroner 
før eventuell bruk av foreningens fond. 
Netto adopsjonskostnad som familiene 
måtte betale for en adopsjon i 2014 
ble kr 176.710 etter tilskudd fra fond. 
Den faktiske kostnaden blir i praksis 
lavere når man tar adopsjonsstøtten 
fra staten med i regnestykket. Den blir 
først utbetalt etter at adopsjonen er 
gjennomført og adopsjonen er registrert 
i Norge.

Ved adopsjon av to eller tre barn 
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samtidig beregnes det et fast tillegg til 
grunnbeløpet. Se Adopsjonsforums 
hjemmeside under «Adopsjon» -> 
«Økonomi» for oppdaterte tall. I 
tillegg kommer kostnadene med reise 
tur / retur og opphold for å hente 
barn i opprinnelseslandet. Utgiftene 
i forbindelse med egen reise varierer 
sterkt, og kostnadene kan bli betydelige 
ved lange opphold.

BETALINGER I PULJER 
Adopsjonskostnadene har økt over 
tid, så oppdaterte tall ligger alltid 

på Adopsjonsforums hjemmeside. I 
forbindelse med at dere blir registrert 
som adoptivsøkere i Adopsjonsforum, 
må dere betale medlemskontingent og 
betale et første forskudd. I tilfeller der 
Adopsjonsforum ikke kan anbefale et 
land, får man refundert halvparten av 
første forskudd. 

Før adopsjonsdokumentene sendes 
til utlandet, betales det inn et andre 
forskudd, som skal dekke vårt arbeid 
med dokumenter, oversettelser og 
oppfølging i utlandet. 

Et tredje forskudd betales etter at 
søkerne er forespurt og har akseptert 
et barn. Dette forskuddets størrelse 
avhenger av om det gjelder ett barn 
eller søsken. Ved avbrutt sak etter at 
andre og eventuelt også tredje forskudd 
er betalt, gis det delvis refusjon etter 
særskilte regler. Du kan få tilsendt 
reglene fra sekretariatet, eller laste dem 
ned fra Adopsjonsforums nettsider 
under valgene «Adopsjon A-Å» og 
«Økonomiske regler» i venstremenyen. 
Man kan også laste dem ned fra 
ekstranettet. 

Avregning vil normalt skje i mai måned 
i året etter det kalenderåret dere fikk 
barnet hjem. Dersom grunnbeløpet 
blir høyere enn de samlede forskudd 
dere har betalt inn, vil dere få en 
tilleggsregning. Dersom grunnbeløpet 
blir lavere enn samlede forskudd, får 
dere tilbakebetalt differansen. 

Ved betaling av andre forskudd, kreves 
det innskudd til to av foreningens 
fond: risikofondet og reguleringsfondet 
(p.t. 1000 kroner til hvert fond). Fra 
risikofondet kan søkerne etter nærmere 
regler få refusjon / erstatning for svært 
lange opphold eller ekstraordinære 
utgifter under adopsjonsreisen. 
Reguleringsfondet fungerer som 
en buffer som brukes for å regulere 
svingninger i grunnbeløpet. 

Disse innskuddene refunderes ikke 
dersom man trekker seg eller saken 
blir stoppet før adopsjonsreisen. 
Fondenes regler kan man få 
utlevert fra sekretariatet, eller lese 
på Adopsjonsforums nettsider 
under valgene «Om oss» og så til 
«Reguleringsfondet» og «Risikofondet» 
i venstremenyen. 

Både ved første, andre og tredje 
forskudd oppfordres søkerne til å 
gi bidrag til bistandsfondet som 
disponeres av «Bistand for barn». 
Denne bistandsvirksomheten i 
Adopsjonsforum går til prosjekter 
som bl.a. hjelper vanskeligstilte 
barn som ikke kan adopteres i 
våre samarbeidsland. Bidragene er 
frivillige, men gir rett til fradrag i 
selvangivelsen etter regler fastlagt av 
Skattedirektoratet.

VED REGISTRERING:

Medlemsavgift per år: kr 500

1. forskudd på adopsjonsutgiftene: kr 11 000

Frivillig innskudd til bistandsfondet: kr 1000

ETTER GODKJENNING AV BUFETAT:

2. forskudd på adopsjonsutgiftene: kr  95 000

Innskudd til reguleringsfondet: kr 1000

Innskudd til risikofondet: kr 1000

Frivillig innskudd til bistandsfondet: kr 1500

ETTER TILDELING AV BARN:

3. forskudd på adopsjonsutgiftene: kr 84 000

Frivillig innskudd til bistandsfondet: kr 1500

Evt. tillegg for søskenadopsjon: kr 73 000

Beløpene er korrekte per januar 2015. Vi gjør oppmerksom 

på at Adopsjonsforum ikke kan gi noen garantier om fremti-

dige kostnader ved adopsjon. Som interesse-organisasjon for 

adoptivsøkere er det imidlertid en selvfølge for oss å holde 

kostnadene så lave som mulig. Oppdatert informasjon finnes 

alltid på www.adopsjonsforum.no

Adopsjonskostnader - oppsummert

(Det tas forbehold om endringer)
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Adopsjonsforums 
samarbeidsland

Samarbeidet med landene er sårbart og kan endre karakter 
på grunn av uforutsette politiske og strukturelle endringer i 
landene. 

Hvilke samarbeidsland vi har kan endre seg over tid. Nesten 
alle samarbeidsland har i likhet med Norge ratifisert Haag-
konvensjonen om beskyttelse av barn og samarbeid ved 
internasjonal adopsjon fra 1993. 

De fleste land er svært nøye med å følge Haag-konvensjon-
ens subsidiaritetsprinsipp; det vil si at man først forsøker 
å tildele alle barn en familie i eget land. Dersom det ikke 
det finnes en egnet familie som ønsker å adoptere barnet, 
matches barnet med en utenlandsk familie som har en 

søknad i landet. 

Søkerne må selv reise til samarbeidslandet for å hente barn 
som skal adopteres. Oppholdstiden varierer fra land til land, 
da reglene er forskjellige. De korteste oppholdene er på ca. 14 
dager, og de lengste er på 3 måneder. 

Beskrivelsen nedenfor er basert på situasjonen slik den er 
pr. slutten av juni 2015, men på hjemmesiden oppdateres 
opplysningene hver måned. Vi ber dere derfor om å se på vår 
hjemmeside www.adopsjonsforum.no/Kategori/adopsjon for 
oppdatert informasjon om det enkelte land.

>>>

I over 45 år har Adopsjonsforum samarbeidet med ulike land om å finne gode hjem 
til barn som trenger foreldre. På de følgende sidene kan du lese mer om hvilke land 
vi samarbeider med.
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BOLIVIA

Bolivia er en republikk i Sør-Amerika. 
Landets hovedstad, La Paz, er den mest 
høytliggende i verden – nesten 4000 
meter over havet. Selv om Andesfjellene 
går igjennom Bolivia, bor en stor del av 
befolkningen i lavlandet i øst og syd. 

Adopsjonsforum formidlet sitt første 
barn fra Bolivia allerede i 1974. Til og 
med 2012 er i alt 110 barn adoptert fra 
landet til Norge.

Pr. juni 2015 har vi ikke 
formidlingstillatelse for Bolivia, men 
det arbeides med å få på plass en ny 
avtale med myndighetene i landet.

Søkerne må være mellom 25 og 45 
år, og søkere under 38 prioriteres 
for de yngste barna. Søkerne må 
oppholde seg i den byen barnehjemmet 
ligger til prosessen er gjennomført, 
og adopsjonsdom er avsagt i 
barnedomstolen. Oppholdstid i Bolivia 
beregnes til seks til syv uker. 

CHILE

Chile er et langstrakt land i den 
sørvestlige delen av Sør-Amerika, som 
ligger mellom Andesfjellene i øst og 
Stillehavet i vest. Landet har et areal 
som er nesten like stort som Norge og 
Sverige til sammen. 

Adopsjonsforum fikk sin første 
formidlingstillatelse for Chile i 1984, 
og fram til sommeren 2015 er over 300 
barn fra Chile blitt adoptert til Norge. 

Adopsjonsforum samarbeider 
med Servicio Nacional de Menores 
(SENAME) som er Chiles barnevern og 
sentrale adopsjonsmyndighet, og med 
enkelte stiftelser som har tillatelse til å 
formidle adopsjon. 

Søkerne må være mellom 25 og 60 år 
(men veiledende øvre aldersgrense for 
norsk godkjenning er 45 år). De må ha 
vært gift 3 år på tildelingstidspunktet 
(unntak gjøres for søkere med 
sterilitetsattest). SENAME har ansvar 
for adopsjonsarbeid og har regionale 
kontorer over hele landet, derfor kan 
adoptivsøkere få barn fra hvor som 
helst i Chile. Adoptivsøkerne må reise 
til byen der barnehjemmet ligger, fordi 
det skal avsies adopsjonsdom i en lokal 
barnedomstol. 

Etter at et tildelt barn er akseptert, 
tar det fra to uker og opp til tre til fire 
måneder før man kan reise. Søkere må 
beregne en oppholdstid på rundt ni 
uker. Chile krever at søkene kan gjøre 
seg godt forstått på spansk.

COLOMBIA

Colombia ligger nordvest i Sør-
Amerika og er det fjerde største landet 
i regionen. Befolkningen gjenspeiler 
landets karakter som «smeltedigel», 
der indiansk befolkning er blandet 

opp med en betydelig innvandring fra 
Europa og Afrika.  

Landet har gjennom alle år vært 
et av Adopsjonsforums viktigste 
samarbeidsland. Over 3.900 
colombianske barn har fått nye familier 
i Norge de siste 42 årene. 

De fleste barna kommer fra 
fosterhjem underlagt det statlige 
barnevernsorganet, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF). Noen barn kommer fra 
barnehjem underlagt ICBF.
Landet har et velutbygget statlig 
barnevern, med avdelinger i 
alle regioner. Alle søknader om 
adopsjon blir først vurdert av 
sentralmyndighetene ved ICBF sitt 
hovedkontor. Sentralmyndigheten 
avgjør hvilken region de godkjente 
søkernes sak skal sendes til, og en 
forespørsel om adopsjon kan komme 
fra hvilken som helst region. 

De regionale ICBF-kontorene 
mottar informasjon gjennom sine 
«familieforsvarere» (advokater med 
spesialisering i familierett), om barn 
som er i en vanskelig situasjon eller er 
funnet forlatt. Det er familieforsvarerne 
som behandler sakene og avklarer 
barnas juridiske situasjon.

Når barn og foreldre «matches», 
velger ICBF mellom ulike lands 
søkere, og innenfor gruppen av norske 
søkere. De følger ikke nødvendigvis 
kronologiske ventelister, men velger 
den beste familien ut fra barnets behov. 
Colombianske adopsjonssøkere har 
alltid fortrinnsrett fremfor utenlandske 
søkere.
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Søkerne må ha fylt 25 år, og de yngste 
barna går normalt til de yngste 
søkerne. Ekteskap eller dokumentert 
samboerskap må til sammen ha vart i 
minst tre år. Søkere med egenfødte eller 
tidligere adopterte barn aksepteres. 
At den ene eller begge søkere har en 
skilsmisse bak seg, aksepteres. Søkere 
må kunne legge frem politiattest uten 
merknader. Colombia vektlegger at 
vordende foreldre bør kunne gjøre seg 
forstått på spansk.

Det er et krav at begge foreldre er 
til stede når adopsjonsprosessen 
igangsettes. Søkerne må derfor 
oppholde seg i Colombia i noen 
uker. Det er mulig for den ene å 
reise hjem etter at saken er startet, 
men Adopsjonsforum anbefaler det 
de fleste velger – at begge foreldre 
blir i Colombia til saken er avsluttet.  
Oppholdet varer fra tre til åtte uker.

ETIOPIA

Etiopia er et stort land som ligger i 
det østlige Afrika nord for ekvator. 
Befolkningen er spredt over et areal 
som tilsvarer ca. fire ganger Norges 
territorium. Etiopia ble kristnet 
allerede i det fjerde århundre, men har 
også en stor muslimsk minoritet. Det er 
rundt 50 etniske grupper i Etiopia. 

Adopsjonsforum formidlet sitt første 
barn fra Etiopia i 1991. Fram til 2015 
var 688 barn kommet til Norge. 
Barn fra Etiopia kan komme fra hele 
landet. Det er strammet kraftig inn 

på adopsjonspraksisen i Etiopia. 
Regelverket er blitt praktisert ulikt, og 
det er blitt vanskelig å adoptere derfra. 
Sommeren 2015 er det derfor svært 
usikkert om samarbeid med Etiopia 
kan fortsette. Se hjemmesiden for 
oppdatering.

FILIPPINENE

Filippinene er en republikk i Sørøst-
Asia som består av mer enn 7000 øyer. 
Landet ligger syd for Taiwan og øst for 
Vietnam. En stor befolkning bor på et 
areal mindre enn Norge. Filippinene er 
det eneste landet i Asia med et flertall 
av kristne (primært katolikker). 

Etter noen spredte adopsjoner på 
1970-tallet, har Adopsjonsforum 
formidlet adopsjoner regelmessig fra 
1982. Totalt har over 740 barn fra 
Filippinene fått ny familie i Norge ved 
adopsjon. 

Barna kan i prinsippet komme 
fra barnehjem hvor som helst på 
Filippinene. Adopsjonsforum arbeider 
gjennom en lokal organisasjon kalt 
Norfil Foundation. Tildelingene skjer 
gjennom Intercountry Adoption Board 
(ICAB), i hovedstaden Manila. ICAB 
er sentralmyndighet for adopsjoner 
i henhold til Haag-konvensjonen 
om internasjonal adopsjon, som 
Filippinene ratifiserte i 1996. De fleste 
barna som adopteres fra Filippinene, er 
gutter.

Søkerne må være over 27 år og må 

ha vært gift i minimum ett år (pluss 
minimum to års samboerskap) når 
dokumentene sendes til Filippinene. 
Filippinske myndigheter godtar søkere 
som har hatt en skilsmisse, men da må 
søkerne ha vært gift på nytt i fem år før 
dokumentene sendes. Man må være 
medlemmer av et kristent trossamfunn. 
Barn fra før er ingen hindring. Søkerne 
blir plassert på en såkalt «masterlist» 
etter at de er generelt godkjent av 
filippinske myndigheter. 

Reisens varighet er på ca. tolv dager. 
Barna kommer til Norge som fosterbarn 
og adopsjonen gjennomføres i Norge 
etter omtrent ett år. Lokale norske 
myndigheter – ofte Barneverntjenesten 
- skal skrive tre rapporter om barnet, 
og foreldrene fire. Adopsjonen kan 
fullføres når filippinske myndigheter 
har mottatt rapportene og har gitt sitt 
samtykke.

INDIA

Dette sørasiatiske landet har det nest 
høyeste folketallet i verden og har 
et areal som er nesten ti ganger så 
stort som Norge. Landet har mange 
folkeslag, kulturer, religioner og 
språk, med hindi-talende hinduer som 
den klart største grupperingen. En 
stor andel av befolkningen snakker 
engelsk, som er offisielt språk for 
sentraladministrasjonen, sammen med 
hindi. India har siden frigjøringen i 
1947 vært verdens største demokratiske 
stat. Selv med betydelige motsetninger 
mellom ulike befolkningsgrupper, er 
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India et stabilt, fredelig og trygt land.  

Adopsjonsforum har formidlet barn fra 
India siden 1974. Nesten 600 barn fra 
India er formidlet via Adopsjonsforum 
til norske familier.

De aller fleste adopsjoner til utlandet 
gjennomføres etter loven The Juvenile 
Justice Act (JJ Act). 

Sentralmyndigheten for adopsjoner 
heter Central Adoption Resource 
Agency (CARA) og ligger i hovedstaden 
New Delhi. De siste årene er antallet 
utenlandsadopsjoner fra India 
gått kraftig ned. Landet prioriterer 
innenlands adopsjon, og dernest 
familier av indisk opprinnelse i 
utlandet. Adopsjonsforum har derfor 
begrenset inntaket av søkere til India. 
Se hjemmesiden for oppdateringer. 

Familier som adopterer fra India 
må oppholde seg der i ca. 2 uker 
etter at adopsjonen er gjennomført i 
domstolen. 

KINA

Folkerepublikken Kina i Øst-Asia er 
verdens mest folkerike land. Landet 
er nesten 29 ganger større enn 
Norge. Den kinesiske kulturen er 
eldgammel, og gjennom mesteparten 
av menneskehetens historie har Kina 
vært ledende i kulturell og materiell 
utvikling. Kina har en av verdens 
raskest voksende økonomier. 

Adopsjonsforum formidlet sitt første 
barn fra Kina i 1991. I løpet av et drøyt 

tiår ble Kina det opprinnelseslandet 
som sto for flest adopsjoner i 
verden. Over 1450 barn fra Kina 
har fått ny familie i Norge gjennom 
Adopsjonsforums formidling. 

Den sentrale adopsjonsmyndigheten 
i Kina heter China Center for 
Children’s Welfare and Adoption 
(CCCWA). CCCWA er ansvarlig 
for adopsjonsarbeidet i Kina, både 
nasjonalt og internasjonalt. Det har i de 
siste årene vært en sterk økning i antall 
innenlands adopsjoner i Kina og en 
kraftig nedgang i antall internasjonale 
adopsjoner.   

Kina var et svært populært 
adopsjonsland og fikk derfor svært 
mange søkere på en tid da de startet 
prioritering av innenlands adopsjon. 
Ventetiden er derfor blitt svært 
lang, og Adopsjonsforum anbefaler 
ikke lenger adopsjon fra Kina pga. 
dette. Se hjemmesiden for oppdatert 
informasjon. 

MADAGASKAR

Madagaskar er verdens fjerde største 
øy og ligger utenfor Afrikas sørøstkyst. 
Landet har et areal på litt over 
det dobbelte av Norges. Gasserne 
er etterkommere av folk fra det 
nåværende Indonesia som innvandret 
for drøyt 1500 år siden, samt senere 
innvandrere fra det afrikanske 
kontinent. Madagaskar er et land med 
mange kontraster og enorme ulikheter. 
Landet har et nasjonalt språk med 
tallrike dialekter.

Mellom 1988 og 1990 formidlet 
Adopsjonsforum barn fra Madagaskar, 
men pga. et mangelfullt lovverk for 
adopsjon ble samarbeidet avsluttet. 
Madagaskar har seinere vedtatt 
en ny og moderne adopsjonslov. I 
2008 fikk Adopsjonsforum igjen 
formidlingstillatelse fra norske 
myndigheter for å gjenoppta 
samarbeidet med den gassiske 
sentralmyndigheten (l’Autorité Centrale 
pour l’Adoption). Totalt var det ved 
utgangen av 2014 adoptert 20 barn fra 
landet via Adopsjonsforum

Barna kan i prinsippet komme 
fra barnehjem hvor som helst på 
Madagaskar. Barna som adopteres 
bort, kan være hittebarn eller barn 
som foreldrene frivillig har gitt fra 
seg foreldreretten til. Den juridiske 
frigivelsesprosessen tar over seks 
måneder. 

Kun gifte par kan søke om adopsjon. 
Enslige søkere aksepteres ikke. En av 
ektefellene må ha fylt 30 år, og det kan 
ikke være mer enn 40 års aldersforskjell 
mellom den eldste ektefellen og barnet. 
Søkerne kan ikke ha mer enn to barn 
fra før. 

Familiene må gjennomføre saken 
ved en domstol på Madagaskar. Når 
prøvetiden er over, kan eventuelt 
én av ektefellene reise hjem. Total 
oppholdstid for adopsjonsprosessen er 
tre måneder. 

PERU

Peru er en republikk i Sør-Amerika og 



RÅD OG VEILEDNING      19

har et areal som er omtrent fire ganger 
så stort som Norge. Andesfjellene 
skiller det relativt tørre lavlandet langs 
kysten fra tropisk og fuktig lavland 
i øst. Peru var fram til europeernes 
ankomst den sentrale dele4n av det 
mektige Inkariket.

Adopsjonsforum har formidlet barn fra 
Peru i ulike perioder, og pr. starten av 
2015 var det i alt adoptert 125 barn fra 
landet. 

Alle adopsjoner går gjennom 
sentralmyndigheten i hovedstaden 
Lima, men barna kan komme fra alle 
distrikter i landet. Adoptivforeldrene 
må reise til byen der barnet bor og først 
møte de lokale adopsjonsmyndighetene. 
Søkerne må reise på kort varsel etter at 
de har fått forespørsel om barn, og må 
regne med et opphold på ca. fem uker. 

POLEN

Polen er et sentraleuropeisk land som 
Adopsjonsforum tidligere formidlet 
adopsjoner fra. Fram til 2006 var det 
kommet 30 barn fra Polen til Norge. 

I 2015 har Adopsjonsforum fått 
grønt lys fra norske myndigheter for 
å gjenoppta samarbeidet. Så snart 
polske myndigheter også godkjenner 
samarbeidet vil vi opprette en egen 
side om Polen, så følg med på vår 
hjemmeside for oppdateringer.

Barna fra Polen vil som regel være 
store barn (over 5 år) eller barn 
med helseutfordringer eller tilhøre 
søskengrupper. Adopsjoner fra Polen 

må derfor som regel behandles særskilt 
i Faglig utvalg i Bufdir før matchingen 
mellom barn og foreldre er godkjent. 

SRI LANKA 

Sri Lanka er en øystat i Asia som ligger 
sydøst for det indiske subkontinent. 
Landet har et lite areal (omtrent som 
Nordland og Troms til sammen). En 
langvarig borgerkrig mellom de (stort 
sett) hinduistiske tamilene i nordøst og 
de (stort sett) buddhistiske singaleserne 
i resten av landet, skapte store 
problemer i et svært fattig land med 
betydelige sosiale problemer. 

«Department of Probation and Child 
Care Services» (DPCCS) i hovedstaden 
Colombo, er sentralmyndigheten med 
ansvar for adopsjonsarbeidet. 

Adopsjonsforum har formidlet barn 
fra Sri Lanka siden 1975. Fram til 
begynnelsen av 2015 har over 220 barn 
fra Sri Lanka fått ny familie i Norge.  
De siste årene har det vært svært få 
internasjonale adopsjoner. Søkere 
med lankesisk bakgrunn blir i praksis 
prioritert. Adopsjonsforum anbefaler 
for tiden ikke nye søknader til landet. 

VIETNAM  

Vietnam ligger i Sørøst-Asia og er 
litt større enn Norge i utstrekning. 
Adopsjonsforum formidlet adopsjon 
av 80 barn fra Vietnam på 1990-tallet. 

Etter en lang pause har landet fått 
ny adopsjonslovgivning. Vi fikk da 
tillatelse til å gjenoppta samarbeidet 
med Vietnam og de første nye 
søknadene ble sendt i 2014. 

Søknader om adopsjon behandles i en 
avdeling i Justisdepartementet som er 
den sentrale adopsjonsmyndigheten 
i hovedstaden Hanoi. Barna kan i 
prinsippet komme fra hele landet. 
Vietnamesiske adopsjonsmyndigheter 
opererer med to forskjellige lister for 
barn som er frigitt for adopsjon: en 
liste for barn uten helseproblemer 
og en liste for barn som har spesielle 
omsorgsbehov på grunn av fysiske/
psykiske problemer, samt eldre 
barn. Se hjemmesiden for detaljer og 
oppdatering om landet. 

ANDRE LAND 

Det skjer stadig endringer i 
adopsjonsbildet. Noen land kan for 
kortere eller lengre tid bli stengt, mens 
nye land kan komme til. Informasjonen 
i dette heftet kan ikke fange opp 
alle endringer, men hjemmesiden 
oppdateres hver måned med siste nytt 
fra samarbeidslandene. 

Følg med på: www.adopsjonsforum.no 
og søk på «valg av land». 
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