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HØRINGSSVAR- NYTT STRAFFEBUD OM BEFATNING MED BILDER 
SOM ER SÆRLIG EGNET TIL Å KRENKE PRIVATLIVETS FRED 

Det vises til høringsbrev fra Justis- og beredskapsdepartementet av 26. juni 2018. 

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) har ingen kommentarer til lovforslaget som sådan, ei heller 
hvilket alternativ som bør velges. 

I høringsnotatets pkt. 6 fremgår det at forslaget antas å få begrensede økonomiske og 
administrative konsekvenser. Videre fremgår det at eventuelle konsekvenser vil måtte dekkes 
innenfor gjeldende budsjettrammer. 

Forslaget oppfattes i hovedsak som presiseringer og videreføring av gjeldende regelverk, dog 
med enkelte utvidelser og elementer av nykriminalisering. Det er vanskelig å se at endringene vil 
føre til en eksplosiv vekst av saker, men all nykriminalisering vil til en viss grad belaste 
strafferettspleien. Innen foreliggende saksfelt kan det også være utfordrende å skille mellom 
konsekvensene av endringsforslaget isolert og den generelle kriminalitetsutviklingen på området. 
I kjølevannet av den såkalte Snapchat-saken fra 2014 synes det å ha vært en sterk økning i antall 
saker innen saksfeltet. Økt politisk fokus, tilgjengelig teknologi og lavere terskel for å anmelde 
er elementer som kan bidra til å forklare denne utviklingen. 

KDI har forståelse for at en grundigere gjennomgang av de økonomiske og administrative 
konsekvensene er krevende. Dette betyr imidlertid ikke at en slik gjennomgang bør utelates, tvert 
om. Saksfeltet har særegenheter som potensielt vil kunne utfordre strafferettspleien på ulikt vis, 
særlig ved nykriminalisering. For eksempel nevnes alderssammensetningen på de involverte, 
som jevnt over er unge/svært unge. Få andre straffesaksområder har en mer ubalansert fordeling 
med hensyn til alderssammensetning. For kriminalomsorgen, vil en slik enkeltfaktor kunne få 
stor ressursmessig betydning. 
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Før eventuelt nye bestemmelser blir allment kjent så kan forslaget innebære økt saksmengde for 
strafferettspleien, noe som nødvendigvis krever ekstra bevillinger til de berørte etater, herunder 
kriminalomsorgen. 
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