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Høringsuttalelse til forslag om midlertidig lov om etablering av foreldreskap for 

barn i Norge født av surrogatmor i utlandet 

 

I. Innledning  

 

Vi viser til departementets høringsbrev av 29. mars 2012 vedrørende ovennevnte høring. 

 

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom 

høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I 

våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert 

lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. 

Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.  

 

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på 

rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.  

 

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp 

mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en 

berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer 

mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet 

Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen. 

 

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt 

lovutvalget for familierett, arv og skifte. Lovutvalget består av Ingrid Lång (leder), Sverre 

Larhammer, Rikke Lassen, Janne Karin Rasmussen, Simon Ladderud Stende og Roar Vegsund. 

 

Advokatforeningen avgir følgende høringsuttalelse: 

 

II. Sakens bakgrunn 

 

Av samme grunn som forslaget om å etablere forskriftsmessig farskap for barn født av 

surrugatmor i utlandet, er det behov for å etablere regler som gir barnas andre omsorgspersoner 

foreldreansvar, barna statsborgerskap og nødvendige legitimasjonspapirer, og sikre rettslige 
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bånd mellom barnet og omsorgforeldren etter samlivsbrudd eller etter at juridisk far er død. 

 

 

III. Kommentarer til lovforslaget 

 

Departementet foreslår at den som sammen med barnets far inngikk avtale med surrugatmor 

kan søke om å etablere foreldreskap. Retten skal gjelde selv om barnets far er død eller samlivet 

mellom faren og søkeren er oppløst.  

 

Advokatforeningen er enig i at det er viktig at barn sikres juridisk far og mor eller medfar der det 

er mulig, og at barn får juridisk tilhørighet til de personer som skal ha omsorg for det i 

oppveksten.  

 

Advokatforeningen er enig i at det vurdert ut fra barnets beste er viktig at forholdene legges til 

rette for at disse barna får slik nødvendig tilknytning til sin sosiale forelder. Selv om et samtykke 

fra juridisk far ikke er gitt, så kan en utenlandsk dom, en administrativ avgjørelse eller annet 

dokument som bekrefter et felles ønske om å oppfostre barnet, tre i stedet for et samtykke. 

 

 

IV Konklusjon 

 

Advokatforeningen enig i utkastet til midlertidig lov 

 

 

 

     Vennlig hilsen 

 

 

 

 

 

 

Berit Reiss-Andersen        Merete Smith 

leder          generalsekretær 

 

 
 

 

 

 

 

 


