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Høringsuttalelse - Forslag til lov om ikraftsetting av straffeloven 2005 mv. 

Det vises til brev fra Justis- og beredskapsdepartementet av 17. juni 2014 med vedlegg. 

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har merket seg forslagene til lovtekniske justeringer, 
tilpasninger og oppdateringsendringer på ASDs områder, og har ingen merknader til disse. 
For øvrig har vi følgende merknader: 

l. Medvirkningsansvar etter arbeidsmiljøloven§§ 19-1 og 19-2 
Som følge av et generelt straffebud om medvirkning i straffeloven 2005 § 15, foreslås 
arbeidsmiljøloven § 19-2 første ledd annet punktum opphevet. § 19-2 regulerer straffansvar 
for arbeidstaker som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelse eller pålegg gitt i eller i 
medhold av arbeidsmiljøloven. I første ledd, annet punktum heter det at "Medvirkning straffes 
på samme måte" . Det foreslås ingen endring i arbeidsmiljøloven § 19-1 første ledd annet 
punktum som setter straff for innehaver, arbeidsgiver og leder av virksomhet. § 19-1 første 
ledd annet punktum sier at "Medvirkning straffes på samme måte, likevel slik at arbeidstaker 
straffes etter§ 19-2 ". 

Vi har innhentet kommentarer til høringen fra Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet er enige i at 
§ 19-1 første ledd annet punktum blir stående, men peker på at en løsning der 
medvirkningsansvaret etter § 19-1 angis i loven, uten samtidig å angi medvirkningsansvaret 
etter § 19-2 på samme måte, kan virke misvisende. Det vises til at arbeidsmiljøloven brukes 
av mange, blant andre utenlandske arbeidsgivere og arbeidstakere, og andre uten kjennskap til 
norsk strafferett. Arbeidstilsynet mener derfor at medvirkningsansvaret etter 
arbeidsmiljøloven § 19-2 første ledd annet punktum fortsatt bør fremkomm e av loven slik 
som i dag. Arbeids- og sosialdepartementet er enig med Arbeidstilsynet i dette. 
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I høringsbrevet foreslås videre at medvirkningstillegget i forskrifter gitt med hjemmel i 
arbeidsmiljøloven oppheves. Også her bør det være samsvar mellom angivelsen av 
medvirkningsansvar i arbeidsmiljøloven og i forskriftene. Arbeids- og sosialdepartementet 
mener i likhet med Arbeidstilsynet at medvirkningsansvaret bør fremgå av forskriftene. 

Opphevelse av generell straffetrussel mot brudd på forskrifter, straffeloven § 339 nr. 2 
Gjeldende straffelov § 339 nr. 2 inneholder en generell straffetrussel mot brudd på forskrifter, 
som ikke er videreført i straffeloven 2005. På ASDs ansvarsområde har forskrift om innleie 
fra bemanningsforetak (FOR-2013-01 -11 -33) § 2 annet ledd og forskrift om informasjons- og 
påseplikt og innsynsrett (FOR-2008-02-22-166) § 12 straffebestemmelser med hjemmel i 
gjeldende straffelov § 339. Vi har vurdert straffetruslene i nevnte forskrifter, og finner at det 
ikke lenger er hensiktmessig å opprettholde dem. 
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