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Innspill til høring - tverrfaglig helsekartlegging av barn i barnevernet - 
Rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold i Oslo

Rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold er et rådgivende organ for byrådet og bystyret i Oslo 
kommune i saker som angår kjønns- og seksualitetsmangfold. Rådet har rett til å uttale seg i alle saker 
som angår kjønns- og seksualitetsmangfold. Uttalelsene skal følge saksdokumentene til det organet som 
avgjør saken endelig. Rådet ønsker å legge frem sitt syn på overnevnte høring, og hvordan det ser ut for 
personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet og de organisasjonene som representerer 
denne sammensatte gruppen. 

Rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold avgir følgende uttalelse:

Skeive barn og unge er overrepresentert i barnevernstjenestene
Fra tidligere forskning vet vi at skeive er overrepresenterte blant barn og unge som kommer i kontakt 
med barnevernstjenestene. En rapport viste at 1 av 4 ikke-heterofile tenåringsjenter og 1 av 3 ikke-
heterofile tenåringsgutter har mottatt hjelp fra barneverntjenesten, sammenlignet med 1 av 10 heterofile 
tenåringer (http://www.nova.no/asset/2822/1/2822_1.pdf ). Barnevernet har ikke god nok kompetanse på 
kjønns- og seksualitetsmangfold til å ivareta skeive barn. Konsekvensen av dette kan være manglende 
tilrettelegging eller omsorgssvikt og diskriminering i barnevernet mot særlig utsatte barn. Barn og unge 
rapporterer blant annet at de tvinges ut av skapet av barnevernet. Dette skjer for eksempel gjennom at 
foreldre får innsyn i bekymringsmeldinger eller i saksdokumentene som omhandler barnet, der det 
inngår informasjon om barnets seksuelle orientering eller kjønnsidentitet — informasjon som barnet 
overhodet ikke ønsket å dele med sine foreldre. På denne måten krenkes barn og unges rett til privatliv. 
Skeive barn og unge er en mangefasettert gruppe med svært ulike livssituasjoner og behov. Det er 
likevel noen fellesnevnere. Skeive barn og unge er mer utsatt for minoritetsstress, har større sjanse for 
psykisk uhelse, større sjanse for mobbing i skolen og større sjanse for å ha et vanskelig forhold til egen 
familie. Ansatte i barnevernet kommer til å møte skeive barn og unge ofte og i mange ulike situasjoner. 
Skeive barn og unge fortjener å bli møtt av personer med kompetanse på kjønn og seksualitet, som 
klarer å se og ivareta deres behov på en faglig forsvarlig måte.

Kartleggingen må ta høyde for at skeive barn og unge 
Rådet mener det er viktig at den tverrfaglige helsekartleggingen også har tar høyde for at skeive barn 
har et eget behov for trygge rammer i de nye hjemmene de kommer til. Det er svært viktig at skeive barn 
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kommer til hjem som er inkluderende og aksepterende overfor deres kjønnsidentitet og/eller seksuelle 
orientering. Det er et essensielt behov for barn og unge å kunne leve ut sin identitet i sitt eget hjem. 

Kartleggingen bør spesifikt nevne sakkyndige i kjønns- og seksualitetsmangfold
Tverrfaglig helsekartlegging bør også nevne behovet for å bruke sakkyndige i kjønns- og 
seksualitetsmangfold i kartleggingen. Sakkyndige bør brukes i alle tilfeller og ikke bare i tilfeller hvor det 
foreligger mistanke om barnet bryter med normer for kjønn og seksualitet. Eksempelvis kan barn komme 
fra hjem hvor det innebære skam og tabu å bryte med normene, i slike tilfeller er barnet god på å skule 
sin egen identitet. Dersom formålet med kartleggingen er at barna skal få varig og forutsigbare hjem, bør 
de komme til hjem hvor de kan være seg selv og føle trygghet i familien de kommer til. 

Bedrekunnskap om relasjonsmangfold
Rådet ser at det er lite kunnskap om relasjonsmangfold i barnevernet. Familier med flere foreldre enn to 
og likekjønna foreldre møter dessverre fordommer og kunnskapsløshet i møte med barnevernet. Rådet 
mener at sakkyndige med kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold kan vøre med på å øke 
forståelsen for familiemangfoldet som finnes. 

Begrepsbruk
I tråd med byrådets vedtatte handlingsplan «Stolt og fri – handlingsplan for kjønns- og 
seksualitetsmangfold 2020-2023» ønsker rådet at følgende ordlyd benyttes for å omtale målgruppen: 
personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet; eller kjønns- og seksualitetsmangfold. Bruken 
av forkortelser som lhbtiq+ personer (lesbiske, homofile, bifile, transpersoner,
interkjønnpersoner, queerpersoner og andre skeive) ønskes brukt der det er snakk om helt spesifikke 
subgrupper under paraplybetegnelsen ovenfor.

Rådet ser fram til å følge saken videre.

Med vennlig hilsen

Marte Stine Skinnerlien

spesialrådgiver


