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Kommunestyrets behandling: 
Behandling: 

Følgende forslag fremmet: 

Forslag fra H v/Oddveig Hammari: 

Alta kommune mener det er viktig at et lovverk som gir fastleger mulighet til å reservere seg 

mot å henvise til abort, ikke skal innskrenke kvinners rett til selvbestemt abort. 

 

Alta kommune er glad for at høringsutkastet slår fast at hensynet til kvinnen skal komme først. 

Høringsforslaget reiser et etisk vanskelig spørsmål, der mange har ulike meninger, og det 

berører viktige etiske problemstillinger. Derfor mener Alta kommune at samvittighetsfriheten 

bør respekteres når det ikke legger en urimelig byrde på kvinnen. 

 

Forslaget som nå foreligger avveier de ulike hensyn på en god måte. Det er viktig å poengtere 

at fastleger ikke skal ha en rett til reservasjon, men en mulighet når en rekke krav og betingelser 

er innfridd. 

 

Høringsnotatet sier at det skal tas lokale vurderinger for å ivareta hensynet til kvinners 

rettigheter. Det vil derfor være opp til kommunene å ta stilling til om reservasjon skal innvilges. 

I Alta kommune har denne problemstillingen ikke vært aktuell på et tidligere tidspunkt, da det 

ikke har vært noen fastleger som har påberopt seg noen reservasjonsrett. 

 

Dersom Helse- og omsorgsdepartementet etter høringsrunden kommer til at det likevel bør 

være enhetlige nasjonale regler som åpner for en reservasjonsmulighet, vil Alta kommune også 

kunne leve godt med det. 

 

Forslaget falt med 8 mot 26 stemmer. 

Innstillingen vedtatt med 26 mot 8 stemmer. 

 

 

Kommunestyrets vedtak: 
1. Kommunestyret mener de foreslåtte lovendringene i abortloven kan medføre et dårligere 

og mer byråkratisk offentlig helsetilbud. Forslaget vil også sette kvinner i en 

vanskeligere situasjon i møte med primærhelsetjenesten. 
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2. Kommunestyret mener hensynet til kvinner i en sårbar situasjon veier tyngst og ber 

derfor om at Helse- og omsorgsdepartementets forslag ikke blir vedtatt. Hensyn til den 

enkelte leges etiske overbevisning er tilstrekkelig ivaretatt i gjeldende abortlov. 

3. Dersom forslaget blir vedtatt, vil Alta kommune ikke tillate fastlegekontrakter som 

åpner for at fastleger kan reservere seg mot å henvise til abort. 

 

 


