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Høringsnotat – Forslag til endringer i ekteskapsloven Oppheving av adgangen til 

å gi dispensasjon fra alderskravet på 18 år for å inngå ekteskap i Norge 
 

 
Organisasjonen Voksne for Barn har følgende merknader til høringsnotatet: 

 

Voksne for Barn støtter forslaget om å innføre en absolutt grense for på 18 år for å inngå 

ekteskap i Norge. Vi viser til at departementet legger til grunn at dispensasjonsadgangen 

sjelden har blitt benyttet de senere årene, og at en opphevelse av denne adgangen i første 

rekke vil ha en signaleffekt. Vi viser også til gjennomgangen av internasjonale forpliktelser 

og menneskerettigheter. 

 

Det fremgår av høringsnotatet at Barne- og likestillingsdepartementet også arbeider med 

forslag om å stramme inn og klargjøre regelverket om anerkjennelse av utenlandske ekteskap, 

for eksempel der gifte mindreårige kommer til Norge. Departementet kommer tilbake med et 

eget høringsnotat om dette.  

 

Voksne for Barn ser det som hensiktsmessig at Stortinget kan få anledning til å drøfte dette 

spørsmålet i sammenheng med det foreslåtte forbudet mot ekteskap for personer under 18 år, 

og vi anmoder departementet om å fremme en samlet lovproposisjon. 

 

Barneekteskap er et globalt problem som angår land i hele verden. Millioner av mennesker, 

herunder barn som har inngått ekteskap, har flyktet fra sine hjemland og havnet i land Europa 

som har en kultur svært ulik fra hjemlandet som de har flyktet fra. 

 

Ved vurdering av innstramming av regelverket for anerkjennelse av ekteskap der gifte 

mindreårige uten tilknytning til Norge kommer til landet, ber Voksne for Barn om en bred 

utredning av konsekvensene av innstramningen både for ektefellene og for eventuelle barn. 
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Randi Talseth 

Generalsekretær 

 

Grete Gjertsen 

Barnepolitisk rådgiver 

 

 


