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Høringssvar rituell omskjæring av gutter 
 

  
  
 

SAKSOPPLYSNINGER 
 
Bakgrunn 
Helse- og omsorgsdepartementet har sendt ut forslag om lovregulering av rituell omskjæring 
av gutter. Spørsmålet om regulering av rituell omskjæring har blitt aktualisert gjennom flere 
henvendelser til departementet som følge av at store deler av den offentlige helsetjenesten 
ikke lenger tilbyr inngrepet. Dette medfører en økt risiko for at omskjæring blir utført av 
personer uten kompetanse til å utføre inngrepet på en forsvarlig måte. 
 
Faktiske forhold 
Høringsfristen er satt til 3 oktober 2011. 
Høringsnotatet er tilgjengelig på http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer 
 
Formålet med lovforslaget er å sikre at rituell omskjæring utføres av kompetente personer på 
en forsvarlig måte og at det finnes et tigjengelig tilbud til  de som ønsker inngrepet utført. I 
høringsnotatet skisseres to ulike lovmodeller som det bes om synspunkter på. 
 
Modell A  
Foreslår lovfesting av at de regionale helseforetakene skal organisere 
spesialisthelsetjenesten på en slik måte at de som ønsker det kan få utført rituell omskjæring 
på en forsvarlig måte. Lovforslaget åpner også for at andre enn leger skal kunne utføre 
inngrepet på nærmere bestemte vilkår. 
 
Modell B  
Foreslår en lovfesting av organiseringen som i modell A men åpner ikke for at andre en leger 
skal kunne utføre rituell omskjæring. 
 
Lover og Forskrifter 
 
Grunnloven 
Straffelove 
Helsepersonelloven 
Pasientrettighetsloven 
Spesialisthelsetjenesteloven 
Kommunehelsetjenesteloven  
Pasientskadeloven  
Tilsynsloven  
Barneloven  
Lov om alternativ behandling av sykdom mv 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer


FNs barnekonvensjon om barns rettigheter av 20. November 1989 
Den europeiske menneskerettskonvensjonen av 4 november 1950 
 
 
Vurderinger  
 
Horten kommune stiller seg bak Barneombudets høringssvar i denne saken. 
 
Horten kommune ser at hensikten med lovforslaget er å beskytte barna mot uheldige 
konsekvenser av en religiøs og kulturell betinget praksis. Departementene har bedt om 
høringsinstansenes alternative forslag til lovregulering. Dette forutsetter at man aksepterer at 
gutter utsettes for omskjæring. 
Horten kommune kan ikke stille seg bak en slik forutsetning. 
 
Horten kommunes syn er at verken gutter eller jenter skal utsettes for omskjæring. I dette 
tilfellet skal ikke gutter utsettes for omskjæring før de selv er gamle nok til eventuelt selv å 
samtykke til et slikt inngrep. 
Horten kommune syntes høringsnotatet er mangelfullt i forhold til å belyse barns rettigheter, 
spesielt i lys av barnekonvensjonen. Man vektlegger i stor grad de voksne / foreldrenes rett 
til å holde i hevd en praksis som barn ikke er gamle nok til å ha noen mening om på det 
tidspunktet inngrepet foretas. 
Horten kommune mener høringsnotatet i stor grad vektlegger og forsvarer de voksnes rette 
til å praktisere sin religion, ikke barns rettigheter regulert blant annet gjennom 
barnekonvensjonen. Frem til konvensjonen ble vedtatt var barns rettslige status først og 
fremst knyttet opp mot foreldrenes rettigheter, og deres rett til å bestemme over barns. 
Barnekonvensjonen baserer seg på at barn også er selvstendige individer, med særskilte 
behov og rettigheter. 
 
Horten kommune mener også det er uriktig at omskjæring / kjønnslemlestelse av jenter er 
kriminalisert, mens omskjæring av gutter foreslås institusjonalisert gjennom det offentlige 
helsevesen. Selv om det i hovedsak er vesensforskjeller i inngrepets art, kan de ”mildeste” 
formene for omskjæring av jenter, i omfang og konsekvenser sammenlignes med 
omskjæring av gutter. 
 
Horten kommune er av den formening at staten ikke bør legitimere og bekoste en praksis 
som innebærer fjerning av friskt kroppsvev hos barn. Det foreligger ingen klare medisinske 
for omskjæring av gutter, noe som også taler sterkt i mot at det offentlige helevesen skal stå 
for og finansiere denne type inngrep. Horten kommune savner vitenskaplig dokumentasjon 
på de påståtte konsekvenser for identitet og psykisk helse en eventuelt manglende 
omskjæring skal ha. 
 
Horten kommune støtter departements vurdering av at helsestasjon ikke er en egnet arena 
for denne type inngrep, verken hva gjelder formål, bemanning eller ressurser for øvrig. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Inge for Horten kommune 
 
Miljøkonsekvenser 
Ingen for Horten kommune 
 
 
Konklusjon 
Horten kommune støtter ikke foreliggende lovforslag om rituell omskjæring av gutter. 
Horten kommune henviser til barnekonvensjonen og mener at gutter ikke skal kunne 
omskjæres før de selv kan samtykke til denne type irreversibelt inngrep. 
Det bør innføres en nedre aldersgrense på 15 eller 16 år, som ivaretar barns rettigheter og 
medbestemmelse. Norge bør i denne saken –som i mange andre sammenhenger-fremstå 
som et foregangsland hva gjelder barns rettigheter og medbestemmelse. 



Hvis man ikke etablerer en slik nedre aldersgrense og fortsatt tillater omskjæring av små 
guttebarn, forutsettes det at man velger en modell som ivaretar krav til smertelindring, 
hygiene og oppfølging av barnet, og kompetanse hos den som utfører inngrepet. 
 
 
 
 
 
 
 


