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Helsedirektoratets høringsuttalelse —forslag til forskrift til barneloven om
klargjøring av morskap.
Helsedirektoratetvisertil høringsbrevav 9.10.2013 med Barne-, likestillings-og
inkluderingsdepartementets
forslagtil forskrifttil barnelovenom klargjøringav
morskap.
Det offentligevilfra 1. januar 2014 få ansvarfor å klargjøremorskap,dersomdette
ikkeer kjent.Forslagetgjelderhvordansaksbehandlingi dissesakene skal
gjennomføres.Hjemmelfor forskriftener inntatti barneloven§ 5 nytttredje ledd.
Helsedirektoratethar kommentertde delene av utredningensom i størstgrad berører
direktoratetsansvars-og kompetanseområde.
Helsedirektoratets merknader til forslaget
Helsedirektoratetfremheverviktighetenav at hensynettil barnetsbesteog barnetsrett
til en juridiskmor ivaretaspå best muligmåte. I forslagtil forskriftstyrkesbarns
rettigheterved at det offentligefår ansvarfor å klargjøremorskapder dette ikkeer
kjent.Helsedirektoratetstøtterdepartementetsvurderingi Prop. L 105 (2012-2013) om
at det vanskeligkan være i barnetsinteresseå holdeidentitetentil kvinnensom har
født barnetskjultfor det aktuellebarnet.På denne måten har det enkeltebarnved
eget ønske mulighettil å gjøre seg kjentmed identitetentil sinjuridiskemor,en
rettighetsom ogsåfølger av barnekonvensjonenartikkel7.
Fra Helsedirektoratetsside bemerkesdet at surrogatiog eggdonasjonikkeer tillatti
Norge. Dettefølger av bioteknologiloven
§§ 2-15 og 2-18, og bruddpå disse
bestemmelsenekan medførestraffeansvar,jf. § 7-5. Det et faktumat enkeltenorske
borgerereisertil andre landfor å inngåavtalerom surrogatmorskap.Bioteknologiloven
har kun anvendelsei Norgejf. § 1-2 siste ledd,og surrogatiufførti utlandetomfattes
dermed ikkeav loven.Det er viktigat forslagtil forskriftikke bidrartil å undergrave
forbudetmotsurrogatisom følgerav gjeldendenorskrett.
Biolo iskeller enetisko hav
Det skillesmellombiologiskog genetiskmor, hvorbegrepetbiologiskmor benyttesom
kvinnensomføder barnet,mens begrepetgenetiskmor retterseg mot kvinnensom
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egget stammerfra. Skilleter av særligbetydningved eggdonasjon.Barneloven§ 2
første ledd lovfesterdet biologiskeprinsippetom at barnetsmorer kvinnensomføder
barnet.Dette innebærerat det ved eggdonasjoni henholdtil forskriftenkunvil være
adgangtil å etterspørreopplysningerom biologiskog ikkegenetiskmor.
I en helsemessigsammenhengvil det genetiskeopphavvære av særligmedisinsk
interessefor barnet.Inntakalkoholeller andre rusmidlerer eksemplerpå handlingeri
svangerskapetsom kan ha innvirkningpå barnet,slikat det biologiskeopphavogså vil
være av helsemessigbetydningfor barnet.
Bidragsfogdenskal i følge forskriften§ 4 sende dokumentasjonom hvemsom har født
Helsedirektoratetsvurderdet dithenat det i
barnettil folkeregistermyndighetene.
tilknytningtil forskriftenpå dette punktbør foretasen drøftelseav om det bør gis
adgangtil å innhenteinformasjonom genetiskopphavi tilfelleeggdonasjoner
er drøftethverkeni NOU 2009: 5
benyttet.Vi kan ikkese at denne problemstillingen
eller i Prop. 105 L (2012-2013).
Anvendelsesområde
Helsedirektoratetfinnerikkeat forslageti tilstrekkeliggrad synliggjørforskriftens
anvendelsesområde.Direktoratetbegrunnerdette blantannet ved at bidragsfogden
etter § 2 kunskal rettesin henvendelsemot baretsfar, og anvendernorskeheterofile
par surrogatii utlandetvil bidragsfogdenmåtte rettesin henvendelsekun mot barnets
far. Det er ingentingsomtilsierat den norskekvinneni en sliksituasjonikke besitter
tilsvarendeinformasjonsom den norskefar. Helsedirektoratetkan hellerikkese at
høringsbrevetdrøftertilfellerav «hittebarn»eller andre papirløsemindreårige,og det
er viktigå få en avklaringpå om forskriftenomfattersliketilfeller.Foreliggerdet noen
formerfor tviler det viktigfor å tryggebarnetsrettssikkerhetå kontrollereat barnetikke
er stjåleteller kjøpt.
Avgrensning
om mor kan
Helsedirektoratetforutsetterat forskriftenikke berørerproblemstillingen
identifiserespå norskfødeavdeling.
Rettsvirkning
Helsedirektoratetanserdet som sentraltat det klargjøreshvemsom er barnets
juridiskemor. Etter lovgivningi landder surrogatavtalerinngåsvil ofte ikke
surrogatmorenanses som barnetsjuridiskemor. Etter norsklover det som
gjennomgåttover den som føder barnetsom også er barnetsjuridiskemor. Dette
innebærerat man vil kunnefå tilfellerder barnethar en juridiskmor i fødelandetog en
annen i Norge. Hensynettil barnetsbeste og barnetsrettsikkerhettaler for at
rettsusikkerhetenpå dette områdetavklares.
Avsluttendebemerknin er
Som det kommerfrem av Helsedirektoratetsbemerkninger,menerdirektoratetat det
gjøresmer utfyllendeslikat
kan være en fordelom høringsbrevetog forskriftsteksten
grensenfor anvendelsesområdertydeliggjøres.
Lovteknikkog lovforberedelse- veiledningom lov- og forskriftsarbeid,utgittav
Justisdepartementetslovavdelingi 2000, fastsetterat man ved nye loverburde legge
arbeid i å brukekjønnsnøytraleord og uttrykk. Forskriftenkan gjøreskjønnsnøytral
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ved at «han» i § 2 andre leddog § 3 førsteog tredje ledderstattesmed «tilskotsfuten».
Pronomeni § 2 første ledd skalvære «han» og ikke «ham».
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