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Invitasjon til høringsmøte om konverteringsterapi 21. september 2021 
Kulturdepartementet inviterer herved til høringsmøte om forslag om regulering av 
konverteringsterapi 
 

tirsdag 21. september 2021 kl. 12.00–13.30 
 

i Marmorhallen i Klima- og miljødepartementets lokaler i Kongens gate 20, Oslo. Møtet vil 
også strømmes direkte på regjeringens nettsider, se nedenfor.  
 
Forslag til regulering av konverteringsterapi ble sendt på høring 2. juli 2021 med høringsfrist 
15. oktober 2021. Høringsbrev og høringsnotat er tilgjengelig på regjeringens nettsider: 
Høringsbrev og høringsnotat er tilgjengelig på regjeringens nettsider 
 
Program 
 
Møteleder: Elisabeth Lier Haugseth, ekspedisjonssjef i Kulturdepartementet.  
 
Kl 1130–1200: Registrering ved inngangen 
 
Kl 1200–1230:  

• Velkommen ved kultur- og likestillingsminister Abid Raja  
• Kommentarer til forslaget:  

o Vibeke Blaker Strand, professor i rettsvitenskap, UiO 
o Njål Høstmælingen, menneskerettighetsjurist 
o Jørn Jacobsen, professor i rettsvitenskap, UiB 

 

I henhold til adresseliste 
 
  
 

  
 
 

Deres ref 

 

Vår ref 

21/2930- 

Dato 

2. september 2021 

 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forslag-til-regulering-av-konverteringsterapi/id2862957/


 

 

Side 2 
 

Kl 1230–1330: Innlegg fra møtedeltakere (2 minutter taletid) 
 
 
Praktisk informasjon om møtet og påmelding 

- Møtet blir strømmet direkte på regjeringens nettsider. Tilgang til direktestrømming 
krever ikke påmelding. Opptaket fra møtet vil være tilgjengelig på lenken i ettertid. 
Lenke til møtet og påmeldingsskjema for deltakelse og innlegg ligger på denne 
nettsiden: https://www.regjeringen.no/2869608 
 

- På grunn av smittevernhensyn og plassbegrensning må de som ønsker å være til 
stede i Marmorhallen melde seg på via påmeldingsskjemaet innen 8. september kl 
10. Marmorhallen har plass til 50 deltakere. Dersom flere enn dette skulle ønske å 
delta fysisk, vil deltakere som skal holde innlegg bli prioritert.  

 
- Ønske om å holde innlegg under høringsmøtet må meldes inn via 

påmeldingsskjemaet innen 8. september kl. 10. For at så mange som mulig skal 
komme til orde er taletiden per innlegg to minutter. Både de som er til stede i 
Marmorhallen og de som følger møtet digitalt vil ha anledning til å holde innlegg. Ved 
digital deltakelse ber vi om forhåndsinnspilte innlegg. Forhåndsinnspilte innlegg 
sendes til camilla.amtun@kud.dep.no via nettstedet WeTransfer i løpet av 14. 
september. På grunn av tegnspråktolking ber vi om å få oversendt skriftlig manus for 
innlegget innen samme frist. Deltakere som skal være fysisk til stede i Marmorhallen 
og holde innlegg bes også om å sende inn manuset i løpet av 14. september.  

 
- Møtet vil bli tegnspråktolket.  

 
 
Ytterligere informasjon eller endringer i møteprogrammet vil eventuelt bli lagt ut på 
høringssakens nettside på regjeringen.no. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Elisabeth Lier Haugseth (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 
 

Cecilie Haare 
seniorrådgiver 

  
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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