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Høring  -  NOU 2011:19 Ny våpenlov "Gjennomgang av gjeldende våpenlovgivning
og forslag til ny våpenlov".

Stine Sofies Stiftelse er en prosjektorganisasjon med følgende hovedmålsetting:
• FOREBYGGE vold og overgrep mot barn
• AVDEKKE vold og overgrep mot barn
• IVARETA det voldsutsatte barnet
• PÅVIRKE myndighetene til å bedre barns rettsvern

Det kan innledningsvis presiseres at Stine Sofies Stiftelse imøtekommer alle endringer som
generelt styrker rettstilstanden og ivaretakelsen av barn, pårørande og etterlatte.

Stiftelsen har ikke grunnlag for å vurdere mange av de foreslåtte endringene da man
ikke sitter med grunnleggende kunnskap om våpen. Det er ønskelig at man i størst
mulig grad forsikrer seg om at håndtering og bruk av våpen skjer på en forsvarlig og
trygg måte. Stiftelsen stiller seg således positiv til at man stilles krav om personers
helse, og at det kreves en egenerklæring som blir fulgt opp regelmessig.

Det foreslås at helsepersonell skal ha en plikt til å melde fra dersom de kommer i
kontakt med personer som de vurderer som uegnet til å inneha skytevåpen.
Helsepersonell kan i møte med personer som har våpen oppleve at vedkommende er
for ustabil til å ha våpen. Helsepersonell kan også møte familien til en person som har
våpen, som frykter for sin egen sikkerhet. Vi er således glade for at det gjøres mest
mulig for å sikre deres trygghet. Stiftelsen er likevel usikker på hvordan dette kommer
til å fungere i praksis og hvor høy terskelen vil være for helsepersonell til å melde fra.
Det må lages retningslinjer og veiledere til helsepersonell for å sikre at de er kjent med
sin plikt og hvordan overholde plikten.

Stiftelsen stiller seg positive til alle tiltak som kan øke tryggheten til barn og deres
nærmeste, og hindre misbruk av våpen. De øvrige tiltakene har stiftelsen derimot ikke
grunnlag for å uttale seg om.
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