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Stortingets presidentskap
Epost: postmottak@stortinget.no
Oslo, 4. november 2019

FAMILIE- OG KULTURKOMITENS BEHANDLING AV REPRESENTANTFORSLAGENE
166 S (2018 - 2019) OG 174 S (2018 - 2019)
Det meldes bekymring til Stortingets presidentskap vedr. Familie- og kulturkomiteens
behandling av representantforslagene 166 S (2018 – 2019) og 174 S (2018 – 2019).
Begge forslagene ble tildelt komiteen i juni. Freddy André Øvstegaard er saksordfører for
begge forslagene. Forslagene har felles høring 5. november. Frist for å anmode om å få
komme til høring var 29.oktober. Frist for å sende inn høringsuttalelse var 31. oktober.
Komiteens frist for å avgi innstiling er 3. desember 2019. Undertegnede deltar selv i
høringsuttalelse som ble sendt til komiteen 31. oktober 2019.
Hvert av representantforslagene inneholder 10 enkeltforslag, hvorav enkelte overlapper
hverandre, bl.a. forslaget om forbud mot konverteringsterapi / konversjonsterapi.
Fra 166 S, forslag nr. 3:
Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å forby konverteringsterapi.
Fra 174 S, forslag nr. 4:
Stortinget ber regjeringen klargjøre at konversjonsterapi for homofile, bifile, lesbiske og
transpersoner ikke er tillatt i henhold til likestillings- og diskrimineringsloven, og om
nødvendig fremme forslag om en endring av likestillings- og diskrimineringsloven som
sørger for dette.
Lørdag 2. november publiserte VG TV-dokumentaren «homoterapi» med tilhørende podkast
og promotering. Dokumentaren, som består av 7 episoder, er knyttet opp mot Stortingets
behandling av representantforslagene som er til behandling i Familie- og kulturkomiteen.
Dokumentarens siste episode, nr. 7, har tittel «Lovens apostler», og oppsummerer
dokumentarprosjektet ved at VG møter Familie- og kulturkomiteens medlemmer.
https://www.vg.no/spesial/2019/homoterapi/?utm_source=vgfront&utm_content=row-14#episode-7

Når komiteens medlemmer ankommer møterommet i Stortinget, så er allerede VG etablert i
rommet, og mottar komiteens medlemmer. VG fremstår som vertskap for møtet.
VG viser film som legger premisser for hvordan begrepet «konverteringsterapi» skal forstås, og
har ordstyrerfunksjon for etterfølgende debatt med komiteens medlemmer om forslaget.
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Saksordfører Øvstegaard karakteriserer «konverteringsterapi» slik det er presentert av VG som
«grov form for sosial kontroll», «overgrep» og «psykisk og i noen tilfeller fysisk vold».
Det etterlates inntrykk av at slike forhold er tillatt i Norge inntil representantforslagene om blir
vedtatt. Det gis ingen oppklaring eller referanse til det vern mot overgrep, sosial kontroll,
psykisk og fysisk mishandling som allerede finnes i norsk lov.
Det vises heller ikke til menneskerettsloven og den europeiske menneskerettskonvensjonens
artikkel 9. Tanke, samvittighets- og religionsfrihet, hvor retten til å skifte religion eller
overbevisning er en beskyttet menneskerettighet, dog avgrenset av pkt. 2 i samme artikkel.
VG inviterer komiteen til å stemme over forslaget, hvorpå det ved håndsopprekning i
komiteen avdekkes at forslaget og forbud samler flertall fra alle fraksjoner, bortsett fra KrF.
Det har ikke vært mulig å oppklare via Stortingets journal for innsyn, og heller ikke med
komitesekretariatet, når VG inviterte til møtet med Familie- og kulturkomiteen.
Det er imidlertid åpenbart at møtet har funnet sted utenfor den prosess som fagkomiteen har
opplyst til andre aktører med engasjement i saken og interesse for å delta med uttalelse.
Familie- og kulturkomiteens behandling av representantforslagene virker uryddig, og ikke i
overensstemmelse med Stortingets forretningsorden og komiteenes arbeidsordning.
Stortingets forretningsorden / kap 4 om komiteene
https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Lover-og-instrukser/Stortingetsforretningsorden/#kap3

Artikkel om «Komitéarbeidet», på Stortingets hjemmesider viser til at Stortingets behandling
av saker som kommer fra regjeringen forutsetter grundig forberedelse.
https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Arbeidet/Saksbehandlingen-i-komiteene/

Alle parter skal være hørt, og det vises til utredningsinstruksen. Komiteens tiltak for å
innhente ytterligere informasjon, f.eks. ved høring i komiteen, understrekes. Stortinget bør
ikke bare ha forventninger til regjeringens saksforberedelse, men også egen saksbehandling.
Det vises også til artikkel «om høringer», hvor det fremgår at fagkomiteene ved behandling av
sak kan innhente informasjon gjennom en høring. Stortinget viser til at høringene, ved siden
av å være et redskap for informasjonsinnhenting for komiteen, er en viktig mulighet for
interesseorganisasjoner å forsøke å påvirke de beslutningene politikerne skal ta.
https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Arbeidet/Horinger/

Det følger av dette at høringsinstansene har grunn til å forvente at ressurser og engasjement
som legges ned i høringsuttalelser er relevant, og blir mottatt og behandlet som forespeilet.
Demokratisk engasjement forutsetter samfunnets tillit til at Stortinget følger de spillereglene
som Stortinget selv har vedtatt og presentert for egen saksbehandling. Disse spillereglene må
være forutsigbare, offentlig tilgjengelig og de må være like for alle.
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Tilliten svekkes når VG lørdag 2. november dokumenterer ved filmopptak at komiteens flertall
ved avstemning allerede har sluttet seg til representantforslagene.
Stortingets presidentskap anmodes på denne bakgrunn å vurdere om Familie- og
kulturkomiteens behandling av representantforslagene 166 S nr. 3 og 174 S nr. 4 finner sted i
overensstemmelse med Stortingets egne retningslinjer.
Dersom presidentskapet slutter seg til den bekymringen som her meldes, så bør det reageres
med konsekvens for den videre saksbehandlingen:
1. Komiteen bør beklage at høringsinstansene er forledet til å tro at det pågår behandling
og prosess i sak hvor komiteen allerede har stemt og offentliggjort komiteens flertall
2. Representantforslagene 166 S nr. 3 og 174 S nr. 4 bør overlates til ny behandling i
annen fagkomité, f eks. Justiskomiteen eller Helse- og omsorgskomiteen
Med vennlig hilsen
Jan Harsem
Postboks 23
1371 Asker
Tlf.: 95 77 11 99
Epost: jan@harsem.no
VEDLEGG: Diverse utskrifter fra VG dokumentar, publisert 2. november 2019
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