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Høringsuttalelse - Forslag til lov om ikraftsetting av straffeloven 2005 mv 

Vi viser til departementets høringsbrev av 17.06.14. 
Direktoratet har gjennomgått høringsnotatet og spesielt ettergått våre ansvarsområder innen 
barnevern, familievern og likestilling. 

I lov om barneverntjenester må det gjøres en del endringer på grunn av at henvisninger til 
gammel straffelov må erstattes med tilsvarende henvisninger i den nye straffeloven. Det samme 
gjelder i enkelte andre lover på våre ansvarsområder, men i mindre omfang. Høringsnotatets 
endringer er gjennomgått og vi har ikke noe å bemerke. 

Vi ønsker i tillegg å gjøre oppmerksom på følgende detaljer: 

• Lov om barneverntjenester § 4-23 Formidling av fosterhjem inneholder et forbud mot 
privat formidling. Her er det fotnoter med henvisning til straffeloven av 1902 som må 
endres. 

• Forskrift om tilsyn med barn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling (FOR-
2003-12-11-1564): 

§ 7 Tilsynsmyndighetens oppgaver 
.... Tilsynsmyndigheten skal påse at eventuell bruk av tvangsmidler ikke skjer i strid med 
gjeldende regler, jf barnevernloven§ 5-9, forskrifter gitt i medhold av denne 
bestemmelsen og straffelovens regler om nødrett og nødverge, § 47 og§ 48. 

Her skal det byttes ut med tilsvarende henvisninger til nødrettsbestemmelser i 
straffeloven av 2005. (Samme forhold er påpekt i høringsnotatet angående 
rettighetsforskriften, s. l 02). 
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• Forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven (FOR-1999-1 0-15-1 090): 

§ 9 Taushetsplikt 
Den som får kjennskap til opplysninger gjennom en politiattest, plikter å hindre at 
uvedkommende får adgang eller kjennskap til disse. Overtredelse kan straffes etter 
straffeloven§ 121. 
Henvisning må rettes. 

M d hil n 

Finn K våle (e.f) 
Pung. seksjonsleder Svein Berg 

seniorrådgiver 
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