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Høring- utkast til lov om beskyttelse av mindreårigemot skadelige
bildeprogram

Vi viser til Kulturdepartementets brev 31.1.2013 med vedlegg.

Justis- og beredskapsdepartementet har følgende merknader:

I lovutkastet § 5 oppstilles et generelt forbud mot å sende bildeprogram «med alvorlig
skadelig innhold» i fiernsyn. Uttrykket «alvorlig skadelig innhold» er nærmere definert
i lovutkastet § 2 g) som «skildringer i bildeprogram som kan virke sterkt emosjonelt
opprivende eller særlig kognitivt forstyrrende for mindreårige, særlig nærgående
skildringer av kjønnslig aktivitet, grov vold og annen svært forstyrrende eller
skremmende tematikk». Det synes som om meningen er at overtredelse av forbudet
skal være straffesanksjonert etter lovutkastet § 20, jf. høringsnotatet s. 84, og at det
derfor beror på en inkurie at § 20 bare viser til § 6, ikke § 5. I så fall bør det vurderes en
annen formulering av forbudet i § 5 eller av legaldefinisjonen i § 2 g). Det følger av
praksis knyttet til Grunnloven § 96 og EMK artikkel 7 at straffansvar foreskrevet i lov
må fremkomme klart og presist av lovgivningen. Det kan reises spørsmål om
formuleringene som inngår i legaldefinisjonen i § 2 g) har den tilstrekkelige klarhet og
presisjon. Dette gjelder særlig uttrykkene «sterkt emosjonelt opprivende» og «annen
svært forstyrrende eller skremmende tematikk».

VedrørendeSvalbard
Det vises til samtale med saksbehandler i Kulturdepartementet om lovens anvendelse
på Svalbard. Justis- og beredskapsdepartementet ser ingen grunn til at ikke loven bør
gjøres gjeldende fullt ut for Svalbard, da behovene for beskyttelse av mindreårige er de
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samme der som på fastlandet. Utkastet til virkeområdebestemmelse i § 2 må derfor
endres i henhold til det. Lovenkan trolig også gjøres direkte gjeldende for Jan Mayen,
selv om behovet der trolig ikke er særlig stort. Det bør også være en forskriftshjemmel
for Kongen til å kunne gi særlige regler avhensyn til de stedlige forhold både for
Svalbardog Jan Mayen. Vigjør også oppmerksom på at overtredelsesgebyr og
tvangsmulkt som eventuelt vil bli innkrevet på Svalbard,må synliggjøres på
Svalbardbudsjettet.Ta gjerne kontakt med Justis- og beredskapsdepartementets
polaravdelingdersom det er behov for å drøfte dette nærmere.
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