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Forslag til endringer i barnelova og statsborgerloven

Norsk Sykepleierforbund (NSF) mener at et førende prinsipp for denne type endringer, må være barnets rett til sikker 
identitet, og ivaretakelse av barns rettigheter i tråd med Barne-konvensjonen. Vi har fått innspill til vårt høringssvar fra 
Landsgruppen av helsesøstre NSF og Jordmorforbundet NSF, som begge har medlemmer som erfarer konsekvensene 
av denne type lovreguleringer i praksis, i møte med barn og familier.

5.5 Morskap til barn født i utlandet, § 85 i Barnelova
Ett formål med lovforslaget sies å være å sikre barns rettigheter, særlig retten til å bevare sin identitet og sitt evt. 
opprinnelige statsborgerskap. Vi er spørrende til om reguleringen av morskap til barn født i utlandet i tilstrekkelig grad 
ivaretar barnets rett til å kjenne sitt opphav. 
Gjennom muligheten til å kreve DNA-test ved erklæring av farskap for barn født i utlandet, kan man si at dette styrkes. 
Vi kan imidlertid ikke se at forslaget om å lovfeste mater est-prinsippet for barn født i utlandet, i tilstrekkelig grad ivaretar 
dette. Forslaget belyser ikke spørsmålet om surrogati, og konsekvenser bestemmelsen vil ha for barnets rettigheter i 
slike tilfeller. I tilfeller der en mor er genetisk mor/donormor, og en annen kvinne bærer fram og føder barnet, skal etter 
lovforslaget dermed sistnevnte regnes som barnets mor. 

En konsekvens av dette, slik vi leser lovforslaget, blir at et barn født ved surrogati, må adopteres av sin genetiske 
mor/donormor. Selv om omstendighetene rundt er annerledes, fordi barnet i disse tilfellene ikke er direkte forlatt av 
noen, kjenner vi godt til behovet for å kjenne sitt opphav, fra arbeidet med adopterte barn. Dette dreier seg særlig om de 
emosjonelle og tilknytningsmessige sidene av saken. Barn er forskjellige; noen er særlig opptatte av å kjenne sitt 
opphav, andre ikke. Basert på erfaring med og kunnskap om dette, er det allikevel rimelig å anta at noen (mange?) som 
unge eller voksne vil ha et ønske om å etablere kontakt med den moren som har båret fram og født dem. 

Det problematiske her er at vi endrer loven i retning av en praksis med eggdonasjon og surrogati som ikke er tillatt i 
Norge, nettopp fordi vi til nå har vært opptatt av at foreldrenes behov for barn ikke skal overstyre barns rett til å kjenne 
sin egen mor og far. Vi mener at barnets rett til å kunne få kjennskap til sitt opphav, også det ikke-genetiske, fortsatt må 
være førende. Barn som har vært gjennom en surrogatprosess bør sikres samme rettigheter til sikker identitet, noe som 
innebærer å ha mulighet for å få vite hvem som har båret barnet fram og født det, på linje med det genetiske opphavet. 

Øvrige merknader
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De foreslåtte administrative endringene fremstår hensiktsmessige. Presiseringen av statsborgerlovens §4 opp mot 
barneloven støttes. Mulighet for å be om DNA-test, innebærer i praksis at slik test kan kreves avlagt. Dette fremgår av 
innledende merknader, men vi oppfatter at lovteksten ikke er tydelig nok på dette.

Med vennlig hilsen

Eli Gunhild By
Forbundsleder

Kari Elisabeth Bugge
fagsjef

Kopi: Landsgruppen av helsesøstre NSF
Jordmorforbundet NSF
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