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InorAdopt er en humanitær non-profit organisasjon med internasjonal adopsjonsformidling 
som hovedformål, akkreditert av norske myndigheter ved Bufdir. InorAdopt har i tillegg som 
formål å hjelpe barn i sitt hjemland i form av hjelpearbeid. InorAdopts arbeid skjer i samsvar 
med internasjonale konvensjoner, samt norske og andre berørte lands lover og regler. 
Subsidaritetsprinsippet som er nedfelt i FN-deklarasjonen om barns rettigheter av 1989 og 
konkretisert i Haag-konvensjonene av 1993 er et grunnleggende prinsipp for InorAdopt.  Det 
vil si at barn primært skal få mulighet til å vokse opp i egen familie eller slekt, alternativt i en 
nasjonal adoptivfamilie. I tilfeller hvor dette ikke er mulig er internasjonal adopsjon en god 
mulighet. Barn har behov for å vokse opp i en familie. Adopsjonsformidlingen baseres på en 
helhetlig tenkning, der adopsjonen alltid skal være til barnets beste. Det er InorAdopt sin 
oppgave å formidle godkjente norske adoptivsøkere til registrering hos sentralmyndighetene 
i våre samarbeidsland, slik at barn som har behov for en familie kan bli adoptert av norske 
søkerfamilier. Adopsjonsformidlingen skal utføres uten økonomisk vinning for øye, og 
InorAdopt utfører sitt virke for i samsvar med Haagkonvensjonen av 1993 om internasjonal 
adopsjon og tilhørende guidelines.   



 
 
Adopsjonsformidlingen ivaretas av organisasjonens administrasjon som er lokalisert i 
Gyldenløvesgate i Kristiansand. 
 
InorAdopt er en medlemsorganisasjon hvor organisasjonens styre blir valgt på den årlige 
Generalforsamlingen.  
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Pr. 31/12-2018 hadde InorAdopt 268 medlemmer. 
 

Styresaker 
 
Den nye adopsjonsloven trådte i kraft den 1. juli 2018. Det har i 2018 vært endringer i 
adopsjonsformidlingsbildet. For første gang er antall adopsjoner, formidlet gjennom de 3 
norske adopsjonsorganisasjonene, under 100. Det er nå oppstått en situasjon hvor 
InorAdopt ikke har tilstrekkelig med forhåndsgodkjente søkerfamilier i forhold til barn som 
har behov for foreldre gjennom internasjonal adopsjon.  
 
Det har vært en nedgang i antall nye adoptivsøkere, og  ventetiden for å bli utredet for 
adopsjon av norske myndigheter øker. Dette er faktorer som påvirker den økonomiske 
situasjonen i organisasjonen. Styret arbeider med fokus på stram økonomistyring, og det 
jobbes kontinuerlig med å holde driftskostnadene så lave som mulig. Økonomiske 
vurderinger lå bak avgjørelsen om å ikke ansette en ny adopsjonskonsulent da en av 
adopsjonskonsulentene i 100% stilling sa opp sin stilling 28. september 2018. 
 
20 barn ble adoptert og kom til Norge i løpet av 2018. Dette var en nedgang i antall 
hjemkomne barn ut fra det som var forventet. Det ble imidlertid like mange tildelinger 
gjennom året som beregnet i budsjettet. Men på grunn av økt ventetid for hentereise i to av 
våre samarbeidsland ble antall hjemkomne barn lavere enn forventet.  
 
Styret har arbeidet for å fremme informasjon om internasjonal adopsjon i media, dette er et 
ledd i strategiplanen for de neste to årene, og målet er å nå flere aktuelle adoptivsøkere. 
Styret har funnet det viktig å formidle at det er stort behov for flere adoptivsøkere i de fleste 
av våre samarbeidsland. Også i 2018 ble det blant annet investert i GoogleAds og en 



Facebook-kampanje med assistanse av LOS og co.  InorAdopt opplevde en nedgang av nye 
søkere i 2018; 30 nye søkere mot 40 nye søkere året før. Totalt oppsummert fikk InorAdopt 
likevel et økonomisk overskudd i sitt årsregnskap. Dette skyldes blant annet at lønns,- og 
driftskostnader ble lavere enn budsjettert. 
 
Styret har vektlagt at arbeidet med å utvikle samarbeid med nye land hvor det er behov for 
internasjonal adopsjon, skal prioriteres. For tiden undersøker InorAdopt hvorvidt Namibia, 
Rwanda og Ghana har ønske om å inngå et samarbeid, og det kan bli aktuelt med reiser til 
enkelte av disse landene i løpet av 2019/2020.  
 
Generalforsamlingen ble avholdt 14. april i InorAdopts lokaler, Kristiansand. Styret har 
avholdt 5 møter, hvorav ett møte har foregått over Skype. Ett av møtene ble lagt til en helg 
hvor også personalet var til stede. Styret har behandlet 47 saker i løpet av året.  
 

Samarbeid og møtevirksomhet 
 
Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er organisasjonens tilsynsmyndighet. 
InorAdopt opplever å ha et godt samarbeid med etaten. Kontakten med Bufdir i 2018 har 
riktignok vært preget av at det har vært omorganisering i Bufdir, og det har derfor ikke vært 
like mange kontaktmøter i 2018 som tidligere.  
 
InorAdopt har sammen med adopsjonsorganisasjonene Verdens Barn og Adopsjonsforum 
hatt tre møter i BLD. Ved disse møtene ble det blant annet tatt opp behovet for større fokus 
på etteradopsjonsarbeid, og også behovet for å endre ny forskrift som gjelder 
godkjenningsrammen ved adopsjon.  
 
InorAdopt opplever også å ha et godt samarbeid og utstrakt kontakt med de fem regionale 
kontorene i Bufetat.  
 
Det har vært et godt og konstruktivt samarbeid med de to andre adopsjonsorganisasjonene i 
Norge; Adopsjonsforum og Verdens Barn. Samarbeidet skjer blant annet gjennom Norsk 
Adopsjonsråd (NAR). NAR består av styreledere og daglig ledere i organisasjonene. Rådet har 
hatt flere møter i løpet av året. Verdens Barn har hatt sekretariatsansvaret for NAR i 2018. 
NAR har også hatt et godt samarbeid med UAPU; utenlandsadoptertes politiske utvalg. 
Samarbeidet har spesielt hatt fokus på behovet for etteradopsjonsarbeid, og det planlegges 
en dialogkonferanse sammen i starten av 2019. 
 
Det er i tillegg et svært godt samarbeid mellom adopsjonsorganisasjonene gjennom et felles 
Adopsjonsfaglig Utvalg (AU). I 2018 ble det arrangert ett temamøte rettet mot nye søkere i 
Oslo hvor blant annet en person fra det faglig rådgivende utvalg for adopsjonssaker holdt 
innlegg.  Tre saksbehandlere fra hver organisasjon fikk dekket reise og opphold på EurAdopt i 
Milano i mai.  
 
InorAdopt er medlem av den nordiske sammenslutningen av adopsjonsorganisasjoner, 
Nordic Adoption Council (NAC). InorAdopt ’s styreleder Helge B. Noraas er Norges 
representant i NACs styre. Daglig leder og styreleder deltok på NAC-konferansen i 
København i september.  
 
InorAdopt er medlem av EurAdopt, en europeisk sammenslutning av 



adopsjonsorganisasjoner. Det ble avholdt en konferanse i mai i Milano, hvor styreleder, 
daglig leder og tre adopsjonskonsulenter deltok.  
 
InorAdopt har likeledes et godt samarbeid med myndigheter i de landene vi har 
formidlingstillatelse i, samt med opprinnelseslandenes ambassader og konsulater.  
 
InorAdopt har samarbeid med forskningsmiljø og fagpersonell som arbeider spesielt med 
adopsjonsrelaterte spørsmål.  
 

Økonomisk resultat 
 
Årsregnskapet gir et rettvisende bilde av utviklingen og resultatet av virksomheten pr. 31. 
desember 2018. Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.  
 
På bakgrunn av det som fremgår av årsregnskapet for 2018 er den økonomiske situasjonen i 
InorAdopt god, men utviklingen tilsier at organisasjonen i tiden fremover fortsatt vil ha fokus 
på økonomistyring. I budsjettet for 2019 reflekteres dette ved at forutsetningene er basert 
på nøkterne anslag.  
 

Arbeidsmiljø  
 
Den generelle trivsel på arbeidsplassen er god, noe de årlige medarbeidersamtalene 
bekrefter. Alle ansatte har fått tilbud om årlig undersøkelse hos bedriftslege. Det er foretatt 
tilpasninger og tilrettelegginger på arbeidsplassen slik at slitasje og uheldige 
arbeidsbelastninger kan unngås. Det har vært fokus på sosiale treff og hyggelige innspill i 
arbeidshverdagen slik at det psykososiale arbeidsmiljøet kan fungere godt. Det er lagt til 
rette for daglig trimøkt før lunsj. På grunn av nedbemanning har det vært behov for større 
fleksibilitet for de ansatte når det gjelder arbeidstid. Det er derfor innført åpningstid på 
kontoret fra kl 09.00- 14.00. 
 
Samlet sykefravær for personalgruppen var 8.9 % i 2018. Av dette utgjorde korttidsfraværet 
2.0 %, mens langtidsfraværet utgjorde 6.9 % dette året. 
 
Inneklima og miljø oppleves som godt og det har ikke vært registrert skader eller ulykker i 
forbindelse med arbeid.  
 
Internasjonal adopsjonsformidling innebærer reising over store avstander. Utover dette kan 
organisasjonens virksomhet ikke etter vår oppfatning forurense det ytre miljø i noen grad. 
Avfall kildesorteres. InorAdopt er opptatt av å fremme likestilling mellom kjønnene i samsvar 
med norsk lov. 
 

Ressurspersoner  
 
InorAdopt har innført en ordning med ressurspersoner (adoptivforeldre) som har 
kompetanse og erfaring på ulike felt innenfor adopsjon. Disse kan administrasjonen 
videreformidle kontakt med til våre medlemmer ved behov.  
 

 



 
Administrasjonen 
 
InorAdopt har frem til oktober 2018 hatt fem hel- og deltidsansatte i administrasjonen. 
Daglig leder, Anita Frydenlund Austdal innehar en 100 % stilling. Hilde Salamonsen Gorola  
var ansatt som organisasjonskonsulent og nestleder i en 100 % stilling  frem til hun sluttet 
den 28. september 2018. Bente Sæth Berntsen er adopsjonskonsulent og ble konstituert som 
fungerende nestleder fra mai 2018. Hennes stilling er 100 %, men grunnet ønske om delvis 
permisjon har hun arbeidet i 90 % gjennom året. Adopsjonskonsulent Marianne Knudsen 
Skjæveland og adopsjonskonsulent Line Oseassen Onshus arbeider begge i 80% stilling. 
 
InorAdopt har samarbeidsavtale med Tet regnskapsbyrå som tar hånd om fakturering, 
regnskap og lønnsutbetaling. I tillegg har organisasjonen knyttet til seg konsulenter innenfor 
IT, rådgivning fra leger, samt ansatt rengjøringspersonale på timebasis. 
 
All adopsjonsformidling og saksbehandling blir ivaretatt av våre medarbeidere som innehar 
bred faglig kompetanse, oppnådd ved utdannelse og erfaring. De ansattes adopsjonsfaglige 
kompetanse vedlikeholdes gjennom interne og eksterne kurs, ved arbeidsreiser til 
opprinnelseslandene og annet internasjonalt samarbeid. 

 
Samarbeidsland og formidling        
 
Ungarn 
Det kom 10 barn til Norge fra Ungarn; 3 jenter og 7 gutter. I tillegg ble ytterligere 1 barn 
tildelt, som antas å komme til Norge i løpet av de første månedene av 2019.   
 
Den gjennomsnittlige ventetiden, fra adoptivsøkeres dokumenter sendes til Ungarn og til 
tildeling av barn, var rundt 8 måneder i 2018. Dette er en nedgang i ventetid fra tidligere år. 
 
Ved utgangen av 2018 hadde 19 søkerfamilier forhåndsamtykke fra Bufetat for adopsjon fra 
Ungarn. 26 søkere ventet på et forhåndsamtykke fra Bufetat. Ventetid for utredning i Norge 
var i gjennomsnitt 12 måneder. 
 
InorAdopt hadde besøk av en delegasjon fra fylkesbarnevernet i Ungarn i juni. Det ble i den 
forbindelse avholdt flere møter hvor man utvekslet informasjon om norske og ungarske 
prosesser innenfor barnevern generelt og adopsjon spesielt. Det ble også arrangert to 
hyggelige familietreff, ett i Kristiansand og ett i Drammen, for familier som har adoptert barn 
fra Ungarn. 
 
Kina 
InorAdopt har ved utgangen av 2018 ingen registrerte adoptivsøkere i Kina, og 
formidlingsamarbeidet er avsluttet. Det er likevel kontakt med landet da det fremdeles 
gjenstår å sende inn oppfølgingsrapporter til CCWA når det gjelder flere barn. InorAdopt har 
et godt samarbeid med BLAS angående dette arbeidet.  
 
Bulgaria 
I løpet av 2018 ble 6 barn tildelt norske søkere. 6 familier rakk å gjennomføre hele prosessen 
rundt hentereise innen utgangen av 2018.  
 



Ventetiden før tildeling har fortsatt å øke i 2018. Gjennomsnittlig ventetid i 2018 var på 6 år 
og 2 måneder.  
 
InorAdopt har tatt inn to nye søkere på Bulgaria i 2018. Det har vært et stort fokus på å gi 
nye søkere utfyllende informasjon om den lange ventetiden. Ved utgangen av 2018 er 12 
søkere registrert for adopsjon i Bulgaria. Ingen søkere er i prosess med å bli utredet av 
Bufetat.  
  
Taiwan 
InorAdopt samarbeider med to adopsjonsorganisasjoner i Taiwan, CSS og CWLF. 
 
Christian Salvation Service (CSS):  
2 barn kom til Norge i løpet av 2018, 1 jente og 1 gutt. Ventetiden har vært i snitt 1 år og 7 
mnd fra søkernes dokumenter ble godkjent i Taiwan, til beskjed om tildeling. Ytterligere en 
familie fikk beskjed om tildeling av barn, men rakk ikke å fullføre sin prosess innen utgangen 
av 2018. 5 søkerfamilier er registrerte for adopsjon gjennom CSS og 2 familier venter på å 
motta forhåndsamtykke i Bufetat.  
Fra 17.09.2018 har CSS sett seg nødt til å innføre en midlertidig inntaksstopp i nye søkere, da 
de vurderte det som at organisasjonen hadde tilstrekkelig med utenlandske adoptivsøkere 
på sine ventelister. Hvorvidt det er hensiktsmessig å åpne opp for å ta inn nye søkere vil  
vurderes på nytt av CSS våren 2019. De søkerfamilier som er under utredning hos Bufetat er 
informert om dette, og vil kunne ha mulighet til å bytte til CWLF eller andre land dersom 
inntaksstoppen opprettholdes. 
 
Child Welfare League Foundation (CWLF):  
To barn kom til Norge i løpet av 2018, en jente og en gutt. Ytterligere fire familier fikk 
beskjed om tildeling av barn, men rakk ikke å fullføre sine prosesser innen utgangen av 2018. 
Gjennomsnittlig ventetid var 3 måneder fra søkerdokumentene ble godkjent i Taiwan til 
tildeling av barn. CWLF har stort behov for flere søkere, og har for tiden flere barn frigitt for 
adopsjon enn søkerfamilier som ønsker å adoptere. En søkerfamilie fra InorAdopt er 
registrert hos CWLF, og det er ytterligere tre søkerfamilie som er i prosess for å motta 
godkjenning fra Bufetat. 
 
Burkina Faso 
InorAdopt fikk beskjed om 2 nye tildelinger fra Burkina Faso i 2018. Begge søkerfamiliene 
hadde hatt sine dokumenter registrert i landet i cirka 6 måneder. Det var i tillegg en 
søkerfamilie som fikk beskjed om tildeling i 2017, men som av sammensatte årsaker 
opplevde at utreise for hentereise ble betraktelig lenger enn forespeilet. Forventet 
hjemkomst er februar 2019. Det har vært utfordrende å få nye søkere som ønsker å gå i gang 
med en adopsjonsprosess i Burkina Faso. Det kan muligens skyldes at det har vært 
uroligheter i landet.  
Per 31.12.2018 ventet 3 familier på å få utreisedato til Burkina Faso for å hente barn. En 
søkerfamilie har mottatt forhåndsamtykke fra Bufetat og er i prosess med å samle inn 
dokumenter som skal sendes til landet, og 3 søkerfamilier venter på utredning og 
godkjenning i Bufetat.  
 
 
 
 



Adopsjonstallene 2018 
 

Land  Kjønn  Alder 
G J Sum 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-7 

Bulgaria 4 2 6 5 1 
Taiwan 2 2 4 1 1 2 
Ungarn 7 3 10 1 2 4 3 

Burkina Faso  0 0 0        
 Totalt 13 7 20  1 7 3 4 3 2 

 
 
Bistandsarbeid  
 

 
I Bulgaria har InorAdopt videreført støtten 
til bestemødre-prosjektet Grannies Care, 
ved Burgas Baby Home. Barnehjemmet har 
få ansatte og det blir liten tid til en-til-en 
kontakt mellom barn og voksne.  InorAdopt 
bidrar med økonomisk støtte slik at to 
«bestemødre» kan følge noen av barna på 
barnehjemmet tettere opp. Begge har vært 
ansatt siden 2013 og er stabile 
medarbeidere på Burgas Baby Home. 
 
I Ungarn har tre unge funksjonshemmede 
menn fått støtte til hjelpemidler og 
datautgifter.  
 
InorAdopt startet i 2018  å støtte et statlig 
prosjekt i Burkina Faso som går ut på å 
drive opplæring og drive tilsyn med 
barnehjem og barnevernsinstitusjoner;  
CAED, Centre d’accueil des Enfants en 
Dètresse. 

 
Kristiansand   15.02.19 
 
 

Helge B. Noraas      Anita Frydenlund Austdal 
Styreleder      Daglig leder  
  

  
Nils Klevset      Siren Høgtun 
Nestleder      Styremedlem  
 
 
Rita Ellefsen       Stig Solheim 
Styremedlem       Styremedlem 


