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HØRINGSUTTALELSE

Det vises til mottatt utkast til midlertidig forskrift om anerkjennelse av enkelte farskap

fastsatt i utlandet etter lov om barn og foreldre for barn født av surrogatmor i utlandet.

Som høringsinstans har LLH følgende kommentar:

I utgangspunktet må det bemerkes at for de barn og foreldre som har kommet i denne
situasjonen, fremstår saken som uheldig og til dels dårlig håndtert fra myndighetenes
side. Dersom representanter for norske myndigheter eller forvaltning på et tidligere
tidspunkt har gitt uttrykk for at man anerkjenner at barnet/barna har to foreldre, de
foreldrene barnet bor sammen med, er det uheldig at man i ettertid går tilbake på dette
og fatter vedtak som opphever foreldreskapet for &-i eller begge foreldrene.

LLH noterer seg at man fra lovgivers side anser det for viktigere at barnets biologiske
opphav fastslås, enn at barnet fra fødsel av gis rett til to juridiske foreldre med den
sikkerhet og den forutsigbarhet dette medfører for de berørte parter.

Som det fremkommer av utkastets § 7 gis forskriften kun gyldighet kun i de tilfeller der
barnet allerede oppholder seg i Norge og bare i et avgrenset tidsrom. Det antas derfor at
forskriften får betydning i relativt få tilfeller.

Som følge av at det fra norske myndigheter og forvaltning sin side ikke synes mulig å
løse disse sakene ved å stadfeste de foreldreskap som allerede var lagt til grunn, ses det
fra LLH sin side positivt på at man legger opp til en rask behandling og avklaring i disse
sakene. Dette slik at de berørte familier kan komme i gang med eventuell
stebarnsadopsjon og sikre barnets og familiens juridiske rammer. Vi har gjennomgått de
ulike bestemmelsene i forslag til forskrift og finner disse tilfredsstillende.

Når det gjelder barns oppvekst mener LLH uansett at det viktigste er at barn lever og
vokser opp i trygge juridiske og sosiale rammer, uavhengig av foreldrenes seksuelle
orientering.
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