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Uttale fra Fræna kommune vedrørende reservasjonsretten

Fra møte i kommunestyret i Fræna kommune 07.04.2014:

Representanten Paliner Sjåholm. sette fram slik interpellasjon i forkant av mnØtet.

Reservasjonsrett for leger mot å henvise til abort

Det er foi- tiden stor debatt i media, og befolkningen for øvrig om leger skal ha rett til og reservere
seg mot henvisning til abort. Det er særdeles viktig at befolkningen har tillit til at leger utfører sitt
arbeid i henhold til Norsk lov, og ti] de vedtatte direktiver fra Helsedepartementet.

Derfor er det umulig at leger kan reservere seg mot å utfØre en del av sitt naturlige arbeidsfelt.

Forslag til vedtak:
Fræna kommunestyre sier nei til at leger kan reservere seg mot henvisning til abort.

Representaniane Kjell Lode og TorieifLangnes sette fram slikt forslag til vedtak i møte:

Fræna kommunestyre stØttar Helse- og omsorgsdepartenientet sitt forslag om at fastlegar skal kunne
reservere seg mot å vise kvinner til abort av sarnvitsgrunnar.

Ordninga må gjevast nasjonale reglar som både sikrar kvinner sine lo\’festa rettar og som sikrar lik
praksis i konimunane fom- legar som vil reservere seg av samvitsgrunnar.

Ved voteringa gjekk 15 representantar inn for forslaget sett fram av Kjell Lode og Torleif Langnes,
medan 13 røysta imot.
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Vedtak:

Fræna kom,niinestvi-e stØttar Helse- og oinsorgsdeparteinentet sitt forslag om at fasilegar skal kunne
reseri’ere seg mot å vise kvinner til abort av samni’irsgrunnar.

Orcininga må gjevast nasjonale reg/ar som både siki-ar kvinner sine /ovfesta reuar og som sikrar lik
praksis i komnmnunaneftn- legar Som vil reservere seg av sainvitsgrunn.ar.

Med helsing

Merete RØdal
Politisk mØtesekretær
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