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Åpent brev til statsminister Jonas Gahr Støre 
 
Kultur og likestillingsminister Anette Trettebergstuen har av statsministeren fått tillit til å 
ivareta arbeidet med eventuelt forbud mot såkalt «konverteringsterapi». Det er et saksfelt 
hvor ministeren har synliggjort sterke personlig følelser. Saken er juridisk vanskelig og svært 
følelsesmessig betent.  
 
Til tross for at høringsfristen ennå ikke var utløpt uttalte Trettebergstuen til media1 at det 
ble arbeidet med et forbud som går lengre enn det lovforslaget legger opp til. Dette var et 
«slag i ansiktet» på alle oss som hadde arbeidet lenge og seriøst med høringssvar knyttet til 
det foreliggende lovutkastet. Ved denne uttalelsen sådde ministeren tvil om høringens 
realitet, hvilket var svært uheldig.  
 
Så er det også slik at flere instanser, herunder det nasjonale statsadvokatembetet, har 
påpekt mangelen på forskningsbaserte utredninger. Da er det en helt naturlig konklusjon at 
man avventer Bufdirs varslede rapport, før man eventuelt innfører en lov som kanskje i 
større utstrekning enn noen gang tidligere utfordrer EMK-grensene.  
 
Anette Trettebergstuens statssekretær har imidlertid svart at regjeringen ikke vil vente på 
Bufdirs kartlegging, men iverksette et forbud så snart som mulig.2  
 
Nå er det selvsagt ikke slik at ethvert sterkt personlig engasjement for en sak virker 
inhabiliserende. Tvertimot så vil det i mange tilfeller være en fordel at en statsråd har sine 
«hjertebarn». Men det er på den annen side ingen tvil om at sterke følelser kan prege 
dømmekraften og nødvendig objektivitet i møte med motforestillinger. I Aftenposten kunne 

 
1 https://www.vl.no/religion/2021/10/13/gar-inn-for-totalforbud-mot-konverteringsterapi/ 
 
2 https://idag.no/nyheter/samfunn/kultur-og-likestillingsministeren-vil-ikke-vente-pa-bufdirs-rapport/19.37751 
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man den 02.07.21 lese at Trettebergstuen var «rasende på regjeringen etter homoterapi-
kompromiss.»3 Raseri er sjelden et godt utgangspunkt for god lov-saksbehandling.  

Anette Trettebergstuen har i denne saken ikke klart å distansere seg fra sitt svært sterke 
personlige engasjement. Ansvaret for saken bør derfor overtas av en annen statsråd. Enten 
helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkhol eller barne- og familieminister Kjersti Toppe.  

Det er heller ikke åpenbart at saken i utgangspunktet skulle ligge under kultur- og 
likestillingsdepartementet. Især når vi kommer inn på spørsmålet om «kjønnsidentitet». Da 
virker det mer naturlig at saken hører inn under ett av de to nevnte departementene.  

Med vennlig hilsen 

Ole Gramstad Jensen 
styreleder i Til Helhet

3 https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Bl7lww/rasende-paa-regjeringen-etter-homoterapi-
kompromiss-homobevegelsen-h 
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