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RESERVASJONSORDNING FOR FASTLEGER  

 

Behandling: 

Representanten Riise, H, la fram følgende forslag på vegne av H og KrF: 

Stange kommunestyre viser til høringsnotatet fra helse og omsorgsdepartementet, og stiller seg 

positive til å åpne for en ordning med reservasjonsmulighet forutsatt at kriteriene og 

begrensningene som nevnt i høringsnotatet legges til grunn. 

Forslaget falt med 4 stemmer (2KrF, 2H) 

 

Representanten Søgnebotten la fram følgende forslag på vegne av Ap, V og SV: 

Stange kommunestyre viser til Helse- og omsorgsdepartementet sitt høringsbrev hvor det 

foreslås endringer i lov og forskrift og som vil åpne for at fastleger skal kunne reservere seg 

mot å henvise kvinner som søker abort. Kommunestyret mener at dette vil kunne medføre er 

dårligere og mer byråkratisk offentlig helsetilbud og vil sette mange kvinner i en ekstra 

vanskelig situasjon når de skal oppsøke fastlege. 

 

Kommunestyret mener at hensynet til kvinner i en sårbar situasjon må veie tyngst i denne 

saken og ber derfor om at Helse- og omsorgsdepartementets forslag ikke blir vedtatt. Dersom 

forslaget blir vedtatt, vil Stange kommune ikke tillate fastlegekontrakter som åpner for at 

fastleger kan reservere seg mot å henvise til abort.  

 

Stange kommune vil med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak også oversende en mer 

fyllestgjørende høringsuttalelse til Helse og omsorgsdepartementet.  

Vedtatt med 31 mot 4 stemmer (2H, 2KRF) 

 

 

Vedtak: 

Stange kommunestyre viser til Helse- og omsorgsdepartementet sitt høringsbrev hvor det 

foreslås endringer i lov og forskrift og som vil åpne for at fastleger skal kunne reservere seg 

mot å henvise kvinner som søker abort. Kommunestyret mener at dette vil kunne medføre er 

dårligere og mer byråkratisk offentlig helsetilbud og vil sette mange kvinner i en ekstra 

vanskelig situasjon når de skal oppsøke fastlege. 

 

Kommunestyret mener at hensynet til kvinner i en sårbar situasjon må veie tyngst i denne 

saken og ber derfor om at Helse- og omsorgsdepartementets forslag ikke blir vedtatt. Dersom 

forslaget blir vedtatt, vil Stange kommune ikke tillate fastlegekontrakter som åpner for at 

fastleger kan reservere seg mot å henvise til abort.  

 

Stange kommune vil med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak også oversende en mer 

fyllestgjørende høringsuttalelse til Helse og omsorgsdepartementet.  
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