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HØRINGSUTTALELSE – FORSLAG TIL LOVENDRINGER 
FOR Å GI BARN BEDRE BESKYTTELSE MOT VOLD OG 
OVERGREP. 
 
 
        Oslo, 27 november 2012 
 
LLH er takknemlige for å få anledning til å avgi en høringsuttalelse i anledning 
høringsnotatet av den 12. oktober 2012.  
 
Forskning viser at lesbiske, homofile og bifile er særlig utsatt for overgrep. Ifølge 
NOVA rapport 19/07 av Bera Ulstein Moseng fremgår det blant annet at en av ti 
heterofile tenåringer oppgir at de har mottatt hjelp av barnevernstjenesten, mens en 
av fire lesbiske/bifile tenåringsjenter og en av tre homofile/bifile tenåringsgutter 
svarer det samme. Sett på bakgrunn av at lesbiske, homofile og bifile er 
overrepresentert i voldsstatistikken, samt andre negative indikasjoner på levekår og 
helse, er det ikke overraskende at de ovennevnte også er skjevdelt med hensyn til 
bruk av barneverntjenester.  
 
Forskningen omfattet ikke unge transpersoner, men tallene kan nok sammenlignes 
med lesbiske, homofile og bifile.  
 
Bemerkninger til lovendringens §§ 43, 1. ledd, 60, 1. ledd, 61 nr. 5 og 65, 2. ledd 

hvor det står at barnet ”på anna vis verte handsama slik at den fysiske og psykiske 
helsa vert utsett for skade eller fare”.    
 
LLH er naturligvis enig i denne mer generelle formuleringen. Det overordnede er vold 
og overgrep og formuleringen må selvsagt ses i lys av det.  
 
Siden vi ikke kan se at den ovennevnte formuleringen er eksemplifisert i forhold til 
hva det siktes til her, så vil vi fra vårt ståsted påpeke ett forhold. Det vil gjelde et 
svært begrenset antall personer, men det er desto viktigere at disse nevnes. Det 
gjelder transpersoner (overordnet begrep som omfatter såkalt transseksuelle og 
personer med annen kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk). Flere av disse har levd et 
vanlig familieliv før de tør å leve åpent som den de er. Ofte innebærer dette et 
(bittert) samlivsbrudd og det kan være felles barn i bildet.  
I slike tilfeller fremheves det at det er viktig at den av foreldrene som ikke er 
transperson. ikke uten videre kan benytte lovendringen for å frata eller sterkt kutte 
ned på samværsretten til transpersonen. For eksempel ved å  hevde – uten 
holdepunkter – at barnets psykiske helse blir utsatt for skade eller fare ved at mor/far 
endrer kjønnsuttrykk. Personer som fremstår som transpersoner foretar gradvise 
endringer i uttrykk og de aller fleste LLH har hørt om har håndtert dette med sine 
barn på en god måte. Vi uttrykker derfor vår bekymring i forhold til at det skal utvikle 
seg en uheldig praksis i disse særtilfellene. Ettersom ”vold” og ”overgrep” er det 
overordnede hensyn får vi håpe at dette ikke byr på problemer. Det samme kan for 
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så vidt gjelde lesbiske, homofile og bifile som bryter ut av et heteroseksuelt forhold 
og har fått barn.  
 
Utover dette har ikke LLH noen bemerkninger og mener de nevnte lovforslagene er 
viktige. 
 
 
  
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Bård Nylund        Jeanette Fjeldheim 
leder         juridisk rådgiver 

 


