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SPØRRETIMEN: Høyres Bent

Høie (tv) og statsminister Jens
Stoltenberg i Stortingets spørretime. FOTO: TERJE BENDIKSBY, SCANPIX

Høyre-kritikk
mot homoreservasjon
Høyre-politiker Bent Høie mener
Helsedepartementet strekker reservasjonsretten for langt ved å tillate
at fastleger nekter homofile par
henvisning til assistert befruktning.

runnen og nestleder Per Sandberg (t.v.) møtte pressen etter et ekstraordinært sentralstyremøte i partiet torsdag på grunn av anklagene mot

ningsmåling som InFact har utført
for VG. Under 2 prosent sier det
samme om Siv Jensen.
Selv avfeide Jensen alt snakk om
personer da hun meget motvillig
besvarte spørsmålet om Mos tillit i
partiet er svekket.
– Jeg kommer ikke til å drive

personalpolitikk i mediene. Frp er
en stor arbeidsgiver, og jeg tror alle
forstår at man ikke behandler ansatte for åpen mikrofon.
Jensen viste til at det interne regelverket er fulgt i Birkedal-saken,
og at regelverket må endres dersom man kommer til at saken er

blitt håndtert feil.
Hun hevder det var Mo som
snakket med Birkedal og FpU som
sto for dialogen med 15-åringen
som mener seg utsatt for overgrep.
Selv skal hun bare ha blitt orientert
underveis.
Trond Birkedal (31) har trukket

ettelse
planen som var vedtatt og det er
ingen grunn til å gripe inn.

Veldig spesielt
Bård Hoksrud sier det er veldig
spesielt at flertallet legger fram et
nytt lovforslag samtidig med at
innstillingen skal avgis av komiteen.
Han viser til at planlagt innlemming av direktivet i norsk lov er
april 2012 og at det fortsatt er et år

seg fra alle verv etter at saken mot
ham ble kjent i mediene. Den tidligere FpU-toppen var inntil i forrige uke partiets ordførerkandidat i
Stavanger. Nå er han blant annet
siktet for seksuell omgang med
barn under 16 år. NTB

Helsedepartementet har bestemt
at fastleger kan nekte å henvise
homofile og lesbiske par til assistert befruktning. Departementet
har overlatt til kommunene å sørge for at lesbiske og homofile par
likevel får hjelp.
Bent Høie (H), som leder Stortingets helse- og omsorgskomité,
mener departementet bør holde
fingrene unna reservasjonsrett.
– Det er dette med å reservere
seg mot å henvise at jeg ikke kan
akseptere. Jeg har derimot respekt
for at ansatte vil reservere seg mot
å utføre selve inngrepet, sier Høie
til Vårt Land.
Norges Kristelige Legeforening
(NKLF) vedtok i helgen at helsepersonell må kunne reservere seg
mot å henvise enslige, lesbiske og
homofile par til assistert befruktning.
«Helsepersonell bør ha rett til å
reservere seg mot å utføre, delta
ved eller henvise til assistert reproduksjon for enslige og homoseksuelle par hvis begrunnelsen er en
sterk overbevisning om hva som er
til barns beste», heter det i vedtaket.
NKLF vedtok også at helsepersonell skal kunne reservere seg
mot «å utføre, delta ved eller henvise til behandling med teknikker
innen assistert reproduksjon som
skader ufødt menneskeliv». Etikkutvalget i NKLF slår fast at menneskeliv starter ved befruktningen. NTB

FAKTA
Datalagrings-direktivet
dit.
– Derfor er det et stort spørsmål
om hvorfor det haster slik. Men
det handler nok om Høyres landsmøte. Partiledelsen er redde for å
få hele organisasjonen i hue fordi
flertallet av fylkespartiene er imot
datalagrings-direktivet.
– Men når dere skal vedta dette
direktivet på mandag vet dere fortsatt ikke hvor mye dette vil koste
telekom-bedriftene og staten?

– Nei. Men vi vet at den statlige
informasjonstjenesten Altin kostet
en milliard kroner. Da Venstre
snakket om en ekstrabevilgning på
tre milliarder kroner for omleggingen av datasystemet i NAV ble
det sagt at det var altfor lite. Så milliardene flyr fort når man skal gjøre slike tekniske omlegginger, påpeker Hoksrud. DM

◗ Datalagringsdirektivet (DLD) ble
vedtatt av EU i 2006 som svar på
terroraksjonene i USA, Madrid og
London.
◗ DLD krever at trafikkdata fra både
telefoner og datamaskiner skal lagres i mellom seks og 24 måneder.
Det skal lette politiets krim-etterforskning.
◗ Innholdet i mobilsamtaler og
e-poster skal ikke lagres.

◗ Direktivet er omstridt i mange EUland av hensyn til personvernet.
◗ Både SV og Sp gjorde det klart i regjeringserklæringen at de ikke ville
støtte direktivet.
◗ Denne uken kom Høyre fram til en
løsning med Ap og sørger for flertall
ved behandlingen mandag 4. april.

