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INNSPILLTIL HøRING OM ENDRINGERI STRAFFEBESTEMMELSENEI BIOTEKNOLOGILOVA

Fra: Nannestad kommune.

Ny kunnskap innen genetikk og human reproduksjon har bidratt til en rask og radikal endring i de

bioteknologiske muligheter som er tilgjengelig i et internasjonalt marked, ofte styrt av sterke kommersielle
markedskrefter.

Selv om teknologien finnes, er den ikke nødvendigvis tilgjengelig i alle land.

Det er nasjonale lover, innenfor rammen av internasjonale konvensjoner og avtaler, som setter vilkår for

bruken av muligheter som teknologien kan framby.

Det er til dels stor avstand mellom landene både i forhold til etiske vurderinger og lovregulering av hva som

tillates i det offentlig finansierte helsevesen og/eller i kommersielle helsetjenester i landene.

Til tross for en betydelig liberalisering i norsk lovgiving de siste år, er det på enkelte områder som reguleres
gjennom Lov om human-medisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven), fortsatt tildeles store

forskjeller selv innenfor de nordiske landene.

Når teknologien åpner nye muligheter, og tilbudene om dem gis i lavkostnadsland som f.eks. Asia og øst-

Europa, skaper dette en økende etterspørsel også fra norske kvinner og menn som ønsker å sette individuelle
hensyn foran hensynet til norsk lov.

Nannestad kommune mener som hovedregel at det er gode etiske, prinsipielle og juridiske grunner til å

etterstrebe konsistens mellom handlinger begått i Norge så vel som utenfor rikets grenser, i alle fall i de tilfeller

hvor handlingen begått av nordmenn i utlandet bidrar til å utsette andre for helsefare eller tap av velferd og

anseelse, og/eller når handlingen medfører involvering av en annen person uten dennes kjennskap og

uttrykkelige samtykke.

Et slikt prinsipp har Norge valgt å legge til grunn i annen lovgiving, f. eks. gjennom "sexkjøpsloven", hvor

nordmenns kjøp av seksuelle tjenester i utandet gis strafferettslige konsekvenser i Norge.

Regjeringens forslag til presisering/endring i straffebestemmelsene i bioteknologilova går i motsatt retning.

"Fritaket" fra straffeansvar slik det nå legges opp til, vil gjøre det mulig for norske kvinner og menn å kjøpe

surrogat-tjenester i utlandet, til tross for at dette er ulovlig i Norge, og til tross for at surrogatmoren kan

utsettes for så vel helserisiko som tap av anseelse ut fra lokale skikker og tradisjoner, noe som i seg selv kan
medføre dramatiske konsekvenser for surrogatmoren. Forslaget vil også gjøre det mulig for privatpersoner, i

strid med bioteknologilovens bestemmelser, å bestille genetiske tester i utlandet av egne barn under 16 år, og

av voksne uten deres viten og samtykke, uten at dette får rettslige konsekvenser.

Nannestad kommune mener slike handlinger både er uønsket og svært alvorlige. Derfor anbefaler vi at det i

bioteknologiloven blir presisert at det vil foreligge et strafferettslig ansvar for norske kvinner og menn som

handler i strid med bioteknologilovens bestemmelser utenfor rikets grenser.


