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Forskrift om endring i midlertidig forskrift om anerkjennelse av enkelte 

farskap fastsatt i utlandet for barn født av surrogatmor i utlandet - 

kommentarer 

 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet viser til tidligere e-post og vedlagte 

Forskrift om endring i midlertidig forskrift om anerkjennelse av farskap for barn født av 

surrogatmor i utlandet. Nedenfor følger enkelte kommentarer til endringene.  

 

Til forskriften § 2 andre ledd, nytt siste punktum: 

Etter norsk rett kan ikke to menn utpekes til far for ett og samme barn. Det følger av 

forskriften § 2 andre ledd at dersom den utenlandske avgjørelsen utpeker to fedre, og 

en av dem er bekreftet som far ved DNA-analyse utført av et anerkjent institutt 

sammenlignbart med det norske Divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning, kan 

avgjørelsen legges til grunn for å anerkjenne dette farskapet. Dersom det ikke 

foreligger noe DNA-bevis av hvem som er far, men en av mennene under saksgangen 

ved DNA-analyse beviser at han er genetisk far, kan dette farskapet anerkjennes. 

Departementet har i forskriften § 2 andre ledd, nytt siste punktum fastsatt at slike 

utgifter til prøver og analyser skal betales av det offentlige. Begrunnelsen for dette er at 

det offentlige i øvrige saker etter barneloven der det stilles krav om DNA-analyser for å 

avgjøre sak om farskap, dekker slike utgifter. Sakene etter forskriften § 2 andre ledd 

stilles følgelig etter endringen likt med øvrige saker etter barneloven.  

 

Utgangspunktet etter den midlertidige forskriften er at det er partene selv som har 

ansvaret for å framlegge nødvendig dokumentasjon, og det vil derfor være partene selv 

som må sørge for prøver og DNA-analyser. Utgiftsdekningen fra det offentlige vil derfor 

som utgangspunkt skje ved refusjon. Rett til utgiftsdekning fra det offentlige vil være 



Side 2 

 

begrenset til tilfeller hvor DNA-analyse er foretatt i forbindelse med søknad om 

anerkjennelse etter forskriften. Det betyr at utgifter til DNA-analyse som er foretatt før 

forskriften trådte i kraft ikke dekkes. 

 

Til forskriften § 4: 

Den midlertidige forskriften er ved endringsforskriften forlenget til å gjelde til 

31. desember 2013, og tidspunktet for når søknaden må være mottatt er endret til før 

1. januar 2014. Endringen innebærer at søknadsfristene etter de midlertidige 

ordningene midlertidig forskrift 23. mai 2012 nr. 446 om anerkjennelse av farskap for 

barn født av surrogatmor i utlandet og midlertidig lov 8. mars 2013 nr. 9 om overføring 

av foreldreskap for barn født av surrogatmor i utlandet mv., er harmonisert. 

 

Departementet takker direktoratet avslutningsvis for god bistand i forbindelse med 

utarbeidelsen av endringsforskriften.  
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Arni Hole (e.f.) 

ekspedisjonssjef Hege Wetland  
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