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Høring — forslag til forskrift til barnelova om medmorskap m.m

Det vises til departementets brev av 03.11.08 med vedlagt høringsnotat av 01.10.08.

Arbeids- og velferdsdirektoratet har ingen merknader til selve forskriften. Vi har imidlertid
enkelte spørsmål som knytter seg til departementets kommentarer til forskriften.

Medmorskap i tilfeller hvor partene er gift med hverandre

Arbeids- og velferdsdirektoratet legger med utgangspunkt i proposisjonen og høringsnotatet
av 1. oktober til grunn at Arbeids- og velferdsetaten som utgangspunkt ikke vil ha oppgaver
med hensyn til fastsettelse av medmorskap i tilfeller hvor partene er gift med hverandre.
Vedtak om medmorskap skal fattes av folkeregistermyndigheten etter søknad vedlagt
nødvendig dokumentasjon. For å sikre at saken kommer i prosess hos
folkeregistermyndigheten, skal det være tilstrekkelig at søknaden undertegnes av en av
partene. Selv om det vil være lite praktisk, vil det sannsynligvis kunne forekomme tilfeller
hvor søknad av ulike årsaker ikke sendes og også tilfeller hvor barnets mor er gift med en
kvinne uten at det er aktuelt å fastsette medmorskap. Det må derfor i forbindelse med
gjennomgang av rutiner og blanketter for melding om fødsel både til
folkeregistermyndigheten og til NAV sikres at det blir igangsatt prosess for å få fastsatt
medmorskap, eventuelt (henleggelse) av farskap. Den nye regelen om medmor som følge av
ekteskap må ikke medføre at saker om medmorskap/farskap forblir ubehandlet.

Arbeids- og velferdsdirektoratet viser ellers til at det forutsettes at vedtak om medmorskap
skal kunne fattes før fødsel. Medmorskapet skal først registreres etter fødselen. Dersom det
skulle forekomme tilfeller hvor partene ikke lenger er gift når fødsel finner sted, må rutinene
sikre påfølgende oppfølging med tanke på erkjennelse. Det vises til at det offentlige i slike
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tilfeller vil ha ansvar for å få fastsatt medmor. Det vil da ikke være tilstrekkelig å opplyse
partene om at medmorskapet ikke er i orden. På samme måte som for farskap, vil det da
forekommet tilfeller hvor partene ikke tar nødvendige skritt for å få ordnet opp.

Medmorskap i tilfeller hvor partene er samboere

Også i tilfeller hvor partene er samboere skal medmorskap fastsettes ved vedtak fra
folkeregistermyndigheten etter søknad fra en av partene. Også her skal vedtak kunne fattes før
fødselen. Medmorskapet registreres først etter at barnet er født. Høringsnotatet av 1.
november og utkastet til forskrift omtaler imidlertid ikke det forholdet at morens samboer
også skal erkjenne medmorskapet, ut over at det henvises til fødselsforskriften i forskriften §
10. Lovens ordlyd forutsetter at erkjennelse først kan gis etter barnets fødsel (uten at dette,
etter det vi kan se er drøftet i forarbeidene), noe som da tilsier at erkjennelsen ikke er noe
vilkår for å fatte vedtak om medmorskap. Videre forutsettes det at erkjennelse bare skal kunne
gis dersom barnet er konsipert ved assistert befruktning innenfor godkj ent helsevesen og med
samboerens samtykke. Dette kan forstås som at vedtak om at disse vilkårene er oppfylt skal
være fattet før erkjennelse skal kunne gis.

Arbeids- og velferdsetaten er blant de myndigheter som i henhold til barneloven § 4 skal
kunne ta imot erkjennelse av medmorskap og som i henhold til høringsnotatet av 1. oktober
skal kobles inn dersom erkjennelse ikke gis. Arbeids- og velferdsdirektoratet ser det derfor
som nødvendig at det avklares nærmere når erkjennelse kan gis, hvilke rutiner man ser for seg
i forbindelse med erkjennelse og videre prosess dersom medmorskap ikke kan registreres
fordi erkjennelse ikke er gitt.

Utarbeidelse av blanketter

Arbeids- og velferdsdirektoratet vil utarbeide en egen blankett for erkjennelse av medmorskap
og distribuere denne så snart det er avklart hvem som i praksis vil kunne ta imot slik
erkjennelse. Vi legger til grunn at blankett for å søke om medmorskap og samtykkeerklæring
til assistert befruktning ikke skal utarbeides av Arbeids- og velferdsetaten.

Med hilsen

iTde Olsen
Direktør, Pensjon og ytelser
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