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Høring forbud mot konverteringsterapi   
 
Kulturdepartementet (Solbergregjeringen) sendte i 2021 på høring et lovforslag om regulering av 
konverteringsterapi, med høringsfrist 15. oktober 2021. 
Det foreslås at konverteringsterapi skal være straffbart å utføre overfor barn under 16 år. 
Departementet mener som utgangspunkt at et slikt absolutt forbud også skal gjelde der 
konverteringsterapi utføres mot barn mellom 16 og 18 år, men har valgt å holde dette spørsmålet 
åpent i høringen. Når det gjelder konverteringsterapi som utføres overfor voksne (og ev. barn over 
16 år), foreslås at det skal være straffbart å utføre konverteringsterapi overfor disse, dersom 
handlingen er begått uten samtykke eller under omstendigheter som gjør handlingen utilbørlig, det 
skal også være straffbart å forlede eller ved utilbørlig press tvinge en annen til å motta 
konverteringsterapi i Norge eller i utlandet. 
 
I Nordland fylkestings vurdering av saken (høringssvar 2021), er det lagt vekt på 
menneskerettighetene, likeverdsprinsippet og strategi mot ungt utenforskap som fylkeskommunen 
arbeider med. Nordland fylkeskommunes nullvisjon mot selvmord er også relevant i denne 
sammenhengen. Fylkestinget kunne ikke se at det var lagt fram dokumentasjon på at 
konverteringsterapi har effekt. Konverteringsterapi kan tvert imot ha skadelig virkning. Slik 
virksomhet er uansvarlig, uetisk og kan være helsefarlig spesielt for psykisk helse. Nordland 
fylkesting mente derfor at det er god grunn til å lovregulere slik virksomhet, slik flere andre land har 
gjort. For helsepersonell vil det via helsepersonelloven være ulovlig å utføre, markedsføre og tilby 
konverteringsterapi. 
 
Et sentralt trekk ved konverteringsterapi er at slike handlinger har en skadelig karakter, noe som 
underbygges både av utenlandsk forskning og av innspillene i høringen.  
 
Nordland fylkestings høringssvar var tydelig på at konverteringsterapi må forbys, da det er kjent at 
konverteringsterapi kan ha uheldige virkninger og være helseskadelig. Alle må beskyttes mot 
denne typen terapi uavhengig om man er over eller under 18 år. Nordland fylkesting mente også at 
det må foreslås et generelt forbud mot å tilby og markedsføre konverteringsterapi. 
 
Kultur- og likestillingsdepartementet (Støreregjeringen) har nå sendt på høring forslag til forbud 
mot å utføre og markedsføre konverteringsterapi.  
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Departementet mener at straffeansvar for utføring av konverteringsterapi ikke kan være betinget av 
om mottakeren har samtykket eller ikke. Departementet foreslår ikke et samtykke- eller 
utilbørlighetsvilkår, slik det ble foreslått i høringsnotatet av 2. juli 2021. 
 
Kultur- og likestillings departementet foreslår også at det skal være straffbart å markedsføre 
metoder som har til formål å få personer til å endre, fornekte eller undertrykke sin seksuelle 
orientering eller kjønnsidentitet.  
 
Departementet foreslår at forbudet tas inn i straffeloven som ny § 270. 
 
Fylkesråd for kultur, klima og miljø i Nordland er svært fornøyd med at innspill til høring «regulering 
av konverteringsterapi» er tatt til følge. Nytt forslag om «forbud mot konverteringsterapi» er i tråd 
med hva Nordland fylkesting uttalte i høringssvaret i 2021.  
 
 
Med vennlig hilsen 
Christian Torset 
Fylkesråd for kultur, klima og miljø 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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