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Høring – endring i straffeloven og skadeerstatningsloven (skjult
personforfølgelse)
Det vises til deres høring med saksnr. 21/4989- NBE og innvilget fristutsettelse av 13.12.21.

Vedrørende forslag til endringer
Politiets Fellesforbund er en politisk uavhengig fagforening for ansatte i politi- og
lensmannsetaten. De lovendringer som er foreslått er meget sentrale for våre medlemmer og
noe vi stiller oss svært positiv til.
Det gjelder følgende forslag:
• Ønske om å endre strl. § 266a til å omfatte alminnelig overtredelse av forbudet mot
personforfølgelse, i tillegg til skult personforfølgelse (snikstalking)
• En skjerpet bestemmelse mot grov personforfølgelse
• Endring i skadeerstatningsloven § 3-3 – sikre oppreisningserstatning
• Hemmelig fotografering

De foreslåtte endringene må fult ut også gjelde politiansatte, og ikke få en slik virkning at
faren for slik forfølgelse skal medføre at det skal mer til for at politiansatte er dekket enn
andre.
Politiansatte som til daglig er i kontakt med kriminelle og andre tunge miljøer, opplever ikke
rent sjelden at det blir fremsatt trusler i etterkant av f eks en pågripelse.
Det er eksempler på ansatte som må flytte eller leve på skult adresse. Sistnevnte virker
meget begrensende på livsutfoldelsen. En forfølgelse kan ofte utspille seg på sosiale media
eller ved at ting som bildekk blir skadet og ruter blir knust.
Det sentrale for vår del at det som regnes som personforfølgelse må regnes likt for alle
grupper i samfunnet. Når det gjelder vilkåret om at trusselen må være «egnet til å skape frykt
eller engstelse», så må dette vilkåret i tilfelle av at det skal videreføres, ikke tolkes
innskrenkende. Slik vilkåret har utviklet seg i rettspraksis om at det tolkes ut fra en
alminnelig forståelse av hva som kan skape frykt eller engstelse, må ikke medføre en
realitetsendring ved innføring av nye bestemmelser.
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I april i år gjennomførte Politiforum en spørreundersøkelse blant Politiets Fellesforbunds
medlemmer. Av de 3000 som besvarte undersøkelsen svarer nesten to av tre politiansatte at
de har blitt utsatt for vold som følge av at de jobber i politiet. Uniformert ansatte (71,3 %) er
mer utsatt enn sivilt ansatte. Vårt fagblad Politiforum viser i en spørreundersøkelse at
omtrent en av fem voldshendelser ikke blir anmeldt.

Politiets egen medarbeiderundersøkelse i 2020 viste at 21 % av medarbeiderne i etaten
oppgir at de er utsatt for trusler om vold, og 11% av medarbeiderne oppgir at de er utsatt for
vold i løpet av de siste 12 mnd. Personforfølgelse henger nøye sammen med trusler og vold.
Undersøkelsene viser at det er et behov for bedre vern og rettigheter.
Å styrke vernet mot personforfølgelse mener vi er meget viktig og et vern som er med på å
styrke rettsikkerheten.

Med vennlig hilsen
Gry Berger
Advokat
Politiets Fellesforbund
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