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   14/01428-5  03.04.2014 

 

 
 
Høring: reservasjonsordning for fastleger  
 
Det vises til høring reservasjonsordning for fastleger. Vedlagt oversendes uttalelse fra Skien kommune 
vedtatt i bystyret 13.3.2014. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Guro Winsvold 
   
3558 1514  
 
Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift.  
 
 
 

         
 
Antall vedlegg:    



 

SAKSPROTOKOLL 
 
 
Arkivsak-dok. 14/01428 
Arkivkode  
Saksbehandler Guro Winsvold 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Hovedutvalg for helse og velferd 26.02.2014 8/14 
2 Bystyret 13.03.2014 27/14 
 
 
 
Høring: reservasjonsordning for fastleger 
 
 
Bystyret har behandlet saken i møte 13.03.2014 sak 27/14 
 
Møtebehandling 
Bohmann (Ap) fremmet følgende forslag – nytt punkt 3: 
Bystyret anmoder administrasjonen om å ikke ansette fastleger som ønsker å benytte 
seg av en eventuell reservasjonsrett. 
 
Olsen (H) fremmet følgende forslag: 
Skien kommune slutter seg til de foreslåtte endringer i forskrifter og regelverk slik de 
fremgår i regjeringens høringsdokument. 
 
Åkre (Kr.F) fremmet følgende forslag: 

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 kommunene. 
 
5. Det bør fremdeles være en forutsetning at det finnes tilstrekkelig antall 
andre leger i rimelig nærhet som kan ivareta disse oppgavene. 
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6. Avveininger om det siste, vil måtte foretas av kommunen, men på en 
slik måte at et eventuelt avslag på mulighet for reservasjon må 
begrunnes, for eksempel i at det er få leger i kommunen, at flere allerede 
har reservert seg etc. 
 
7. Det understrekes at kommunens holdning i denne saken utelukkende 
handler om muligheten til reservasjon og ikke om abortlovgivningen.» 

 
Verpe (H) fremmet følgende tilleggsforslag: 
De fastleger som benytter seg av reservasjonsretten mister all offentlig støtte. 
 
Votering 
Ved votering fikk forslag fremmet av Olsen (H) 18 stemmer og falt.  
Det var representanter fra Høyre og Kristelig folkeparti som stemte for forlaget. 
 
Ved votering fikk forslag fremmet av Åkre (Krf) 4 stemmer og falt. 
Det var representanter fra Kristelig folkeparti som stemte for forlaget. 
 
Ved votering fikk hovedutvalgets innstilling 35 stemmer og dermed vedtatt. 
Det var Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, Venstre og noen 
representanter fra Fremskrittspartiet og Høyre som stemte for forslaget. 
 
Ved votering over tilleggsforslag fra Bohmann (Ap) var det 23 stemmer mot forslaget. 
Forslaget ble dermed vedtatt. Det var stemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet og 
Kristelig folkeparti som utgjorde mindretallet. 
 
Ved votering over tilleggsforslag fra Verpe (H) var det 21 stemmer mot forslaget. 
Forslaget ble dermed vedtatt. Det var stemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet og 
Kristelig folkeparti som utgjorde mindretallet. 
 
Vedtak  
1.                                                                 

                                                                                    
ein fast allmennlege de kan vende seg til. Det innebærer at sykdom, geografi, 
kjønn, rase eller livssyn ikke skal være avgjørende i møtet mellom pasienten og 
legen. Vi mener dette er et viktig og grunnleggende prinsipp som det ikke bør 
gjøres unntak for. Vi mener det er å starte en utholing av et prinsipp som vi er i 
mot. Vi sier derfor et klart nei til reservasjonsretten. 

2. Dersom Stortinget etter massiv motstand likevel innfører reservasjonsrett for 
fastleger, mener vi det må være opp til den enkelte kommune å avgjøre om man 
ønsker å innføre reservasjonsretten for fastlegene. 

3. Bystyret anmoder administrasjonen om å ikke ansette fastleger som ønsker å 
benytte seg av en eventuell reservasjonsrett. 

4. De fastleger som benytter seg av reservasjonsretten mister all offentlig støtte. 

 
 


