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HØRING-FORSLAG TIL ENDRINGER I EKTESKAPSLOVEN OM Å INNFØRE 

EN ABSOLUTT 18-ÅRSGRENSE FOR Å GIFTE SEG I NORGE 

Vi viser til høringsbrev av 13. desember 2017 om forslag til endringer i ekteskapsloven om å 

innføre en absolutt 18-årsgrense for å gifte seg i Norge. Politidirektoratet ble ikke forelagt 

høringen og ble først oppmerksom på denne ved fristens utløp. Etter avtale er direktoratet gitt 

utsatt frist til 6. februar 2018.  

 

På grunn av den korte tiden Politidirektoratet har hatt til rådighet har vi ikke forelagt høringen 

for underliggende enheter. Av samme grunn avgis det kun noen korte merknader fra 

direktoratet til høringen.   

 

Politidirektoratet støtter forslaget om at dispensasjonsadgangen i ekteskapsloven § 1a 

oppheves slik at det blir en absolutt aldersgrense på 18 år for å gifte seg i Norge. Videre 

støtter vi forslaget om at hver av ektefellene kan kreve ekteskapet oppløst uten forutgående 

separasjon eller samlivsbrudd ved brudd på aldersgrensen, og at fylkesmannen gis en 

selvstendig søksmålsrett dersom ektefellene ikke selv reiser sak om oppløsning av ekseskapet. 

 

Politiet er kjent med at tvangsekteskap og negativ sosial kontroll er et reelt problem i enkelte 

kulturer. Dette vises blant annet ved henvendelser til det tverretatlige Kompetanseteamet mot 

tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. 

 

Politidirektoratet bemerker at statistikk over anmeldelser til politiet ikke gir noe godt bilde av 

omfanget av sosial kontroll og tvang. Politiet mottar få anmeldelser som gjelder 

tvangsekteskap. Bestemmelsen rammer heller ikke alle forhold hvor ekteskapet bare er inngått 

religiøst. 

  

Politidirektoratet mener at en høyere aldersgrense for å inngå ekteskap kan bidra til å 

forebygge tvangsekteskap/ufrivillige ekteskap og vil på den måten være et bidrag til å 

motvirke streng sosial kontroll. Ved en høyere aldersgrense vil den enkelte utsatte lettere 

kunne være i stand til å gjøre selvstendige valg og også selv kunne oppsøke tjenestetilbud.  

 

Barne- og likestillingsdepartementet   

 

   

 

NATIONAL POLICE DIRECTORATE  

  

 

Deres referanse: 

 

 

 

 

 Vår referanse: 

201800584-2 008 

 

Sted, Dato 

Oslo, 06.02.2018 



 

   Side 2/2 

  

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Geir Jonatan Sharabi Tone Grova Oppedal  

fung. seksjonssjef seniorrådgiver  

 

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur. 

 

 

Saksbehandler: Liv Hilde Birkelund 

 

 

Kopi til 

Justis og beredskapsdepartementet  


