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HØRINGSUTTALELSE

Høringsuttalelse til "Forslag om midlertidig lov om etablering av foreldreskap for barn i
Norge født av surrogatmor i utlandet"

Det fremkommer av forslag til lov er at hensikten med loven er "barnets beste". LLH sier
seg enige i at det som hovedregel er til barnets beste at det opprettes juridisk
foreldreskap i forhold til to foreldre og ser således i utgangspunktet positivt på dette
lovforslaget.

Til lovens § 2 har vi imidlertid følgende kommentar;

I høringsbrevet heter det at man ønsker å åpne for en  "adgang til å etablere foreldreskap
for fars ektefelle eller partner etter at far er død eller etter skilsmisse eller samlivsbrudd."

Forslaget til lovens § 2 sier at den som sammen med barnets far inngikk avtale med
surrogatmor skal gis en rett til å søke om å få etablert et foreldreskap dersom barnets
far dør, eller samlivet mellom barnets far og den som søker er oppløst. Dette for å sikre
barnet samme rettstilling til dem begge som om det var deres felles barn. Loven
inneholder imidlertid ingen  plikt  for den som sammen med barnets far inngikk en slik
avtale, til å påta seg et foreldreskap. Barnets biologiske far kan, med utgangspunkt i
dette lovforslaget, med andre ord ikke ensidig be om at foreldreskap etableres også for
den tidligere samlivspartneren etter et samlivsbrudd, med det dette utløser av
rettigheter for barnet og plikter for den som var med på inngåelse av avtale om
surrogati.

LLH mener barnets rettigheter i en slik situasjon bedre vil kunne sikres dersom  begge
foreldrene, også biologisk far, gis anledning til å søke om at det etableres et
foreldreskap. Der to voksne går sammen om å inngå en avtale om surrogati, bør begge
stå ansvarlige, blant annet økonomisk, ovenfor dette barnet etter fødsel. Dette da
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selvfølgelig kun i de tilfeller der den del av forvaltningen som gis vedtakskompetanse i
disse sakene, etter en helhetsvurdering finner at grunnvilkåret i adopsjonslovens § 2 er
oppfylt, dvs hensynet til barnets beste.

LLH foreslår derfor at det i § 2 inntas en bestemmelse som sier at også barnets far etter
oppløst samliv kan søke om at den han inngikk avtale med surrogatmor sammen med,
pålegges et foreldreskap for barnet.
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