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Saksprotokoll 
 
 
Høring - Reservasjonsordning for fastleger - Endringer i helse- og 
omsorgstjenesteloven og i pasient- og brukerrettighetsloven.  

Saksbehandler:  Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.:  14/00429 
Behandlet av  Møtedato 

1 Hovedutvalg for helse og sosial 11/14 02.04.2014 
2 Kommunestyret 21/14 23.04.2014 
 
 
 
Kommunestyrets behandling 23.04.2014: 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende endringsforslag:  Kommunestyret endres til Ås kommune.  Pkt. 2 strykes. 
 
Morten Lillemo (KrF) fremmet følgende forslag: 
 

Kommunestyret i Ås vil påpeke følgende: 
 
1. Pasienters rettigheter utfra norsk lov skal ivaretas av alle deler av 

helsetjenesten. Samvittighetsaspektet for helsepersonell i spørsmål knyttet til 
etiske refleksjoner om liv og død må likevel anerkjennes og så langt som 
mulig, tas hensyn til. 
 

2. Det er grunnleggende viktig for et demokratisk flertall også å anerkjenne at et 
mindretall kan ha legitime samvittighetsutfordringer i spørsmål flertallet ikke 
anser som problematisk. 
 

3. Det er allment anerkjent at helsepersonell kan reservere seg mot å delta i 
abortinngrep. En tilsvarende mulighet bør også finnes for fastleger i 
spørsmålet om å henvise til abortinngrep og i andre spørsmål som omhandler 
liv og død. 
 

4. En slik reservasjonsmulighet bør hjemles i lov eller forskrift, og ikke overlates 
til den enkelte kommune. 
 

5. Det bør fremdeles være en forutsetning at det finnes tilstrekkelig antall andre 
leger i rimelig nærhet som kan ivareta disse oppgavene. 
 

6. Det understrekes at kommunens holdning i denne saken utelukkende handler 
om muligheten til reservasjon og ikke om abortlovgivningen. 
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Votering:   KrFs forslag ble nedstemt 31-2 (1KrF, 1FrP).  Hovedutvalg for helse og sosials innstilling pkt. 1, med Høyres endring, ble  

vedtatt 32-1 (FrP).  Høyres forslag pkt. 2 ble nedstemt 20-13 (8H, 3FrP, 1Sp, 1KrF).  Hovedutvalg for helse og sosials innstilling pkt. 3 ble vedtatt 31-2 (1KrF, 1FrP). 
 
 
Kommunestyrets vedtak 23.04.2014: 
1. Ås kommune mener at de foreslåtte lovendringene vil medføre et dårligere og mer 

byråkratisk offentlig helsetilbud. 
 
2. Forslaget vil også sette kvinner i en vanskelig situasjon i møte med 

primærhelsetjenesten. Ås kommune mener at hensynet til kvinner i en sårbar 
situasjon veier tyngst og ber derfor at Helse- og omsorgsdepartementets forslag 
ikke blir vedtatt. 

 
3. Ås kommune ønsker ikke å åpne for at arbeidsgivers styringsrett skal 

undergraves av enkeltansattes samvittighet. Etter kommunens oppfatning bør 
fastleger som ikke ønsker å henvise til abort ta konsekvensen av dette ved å 
utføre sin legegjerning i en annen rolle enn kommunal primærhelsetjeneste. 

 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 25. april 2014 
 
 
  
Rita Stensrud 
Konsulent  
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