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Vi viser til Justis- og beredskapsdepartementets brev av 17. juni 201 4 angående høring om 
forslag til lov om ikraftsetting av straffeloven 2005 mv. 

Helse- og omsorgsdepartementet er i stor grad enig i de endringsforslag Justis- og 
beredskapsdepartementet foreslår i høringsnotatet. Vi har gått gjennom de lover og forskrifter 
som ligger innenfor vårt ansvarsområde og har noen merknader med forslag til ytterligere 
regelverksmessige justeringer. 

Lover: 
I lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) 
foreslås straffebestemmelsen i § 8-1 endret slik at henvisningen til straffeloven fjernes, men at 
det materielle innhold beholdes og heller presiseres i selve bestemmelsen. Samtidig foreslås 
det endring i første punktum slik at bestemmelsen straffer "overtredelse av loven her eller 
vedtak gitt med hj emmel i loven". Departementet stiller spørsmål om hvorfor "forskrift" 
endres til "vedtak". Straffebestemmelsen i smittevemloven har også betydning for arbeidet 
med oppfølging av NOU 2012: 17Om kjærlighet og kjøletåm, som gjøres i Justis- og 
beredskapsdepartementet. Vi ber derfor om å bli orientert om status på denne oppfølgingen. 

Lov 29. mai 1928 nr . 7 om tilvirkning og omsetning av alkoholholdige drikkevarer på 
Svalbard er fra l. juli 2014 opphevet ved lov 20. juni 2014 nr. 39om oppheving av lov om 
tilvirkning og omsetning av alkoholholdige drikkevarer på Svalbard og endringer i 
helsetilsynsloven, legemiddelloven og lov om medisinsk utstyr, jf. kongelig resolusjon 20. 
juni 2014. 1928-loven kan derfor tas ut av opplistingen i§ 4 i lov om ikraftsetting av 
straffeloven 2005. 
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Lov 12. januar 1995 nr. 6 om medisinsk utstyr. Departementet vil bemerke at forslaget 
inneholder en bestemmelse om særlig skjerpende omstendigheter. Videre vises det til at 
dagens andre ledd vedrørende forsøk ikke videreføres i lovforslaget. I utgangspunktet er 
strafferammen 3 måneder, men inntil 2 år under særlig skjerpende omstendigheter. Vi antar at 
det er strafferammen på 2 år som vil være avgjørende, slik at straffelovens § 16 vil gjelde 
også der det ikke foreligger særlig skjerpende omstendigheter. Dersom dette ikke er tilfellet, 
må bestemmelsen om forsøk inntas i forslaget til § 13. 

I lov 18. mai 2001 nr. 24 om helseregistre og behandling av helseopplysninger 
(helseregisterloven) foreslås det å oppheve medvirkningstillegget i lovens § 34 fjerde ledd. 
Departementet gjør oppmerksom på at helseregisterloven er vedtatt opphevet og erstattet av 
henholdsvis lov 20. juni 2014 nr. 42 om behandling av helseopplysninger ved ytelse av 
helsehjelp (pasientjoumalloven) og lov 20. juni 2014 nr. 43 om helseregistre og behandling av 
helseopplysninger (helseregisterloven), jf. Prop. 72 L (2013-2014) Pasientjoumalloven og 
helseregisterloven. Departementet tar sikte på at de nye lovene skal settes i kraft fra l. januar 
2015, og at nåværende helseregisterlov skal oppheves fra samme tidspunkt. I og med at 
straffeloven 2005 tidligst skal settes i kraft i løpet av sommeren 2015, vil det derfor ikke være 
nødvendig å endre nåværende helseregisterlov § 34. Departementet vil imidlertid be om at det 
i stedet foreslås endringer i den nye pasientjoumalloven § 30 fjerde ledd og den nye 
helseregisterloven § 30 fj erde ledd, slik at medvirkningstillegget i disse bestemmelsene 
oppheves. Når det gjelder forskrifthjemlene som er inntatt i henholdsvis pasientjoum alloven § 
30 femte ledd og helseregisterloven § 30 femte ledd, legger vi til grunn at disse er tilstrekkelig 
konkret utformet til at det i forskrift i prinsippet vil være adgang til å gi strafferegulering som 
avviker fra straffeloven 2005 alminnelig del. 

Forskrifter: 
Både i forskrift 6. febr uar 2003 nr. 141 om innhold i og merking av tobakksvarer§ 22 og 
i forskrift 15. desember 1995 nr. 989 om forbud mot tobakksreklame m.v. § 13 er det i 
dag i tredje punktum en bestemmelse om at forsøk straffes "som fullbyrdet forseelse". Det er i 
høringsnotatet noe uklart beskrevet hvordan den nye reguleringen av forsøk vil bli, men slik 
vi forstår det vil det for tilfeller med strafferamme under ett år, der forsøk fortsatt skal være 
straffbart, være nødvendig med et nytt tillegg i den enkelte bestemmelse. På bakgrunn av at 
det i straffeloven 2005 tas inn en generell bestemmelse om straffbart forsøk i § 16 og det 
foreslås å oppheve skillet mellom forseelse og forbrytelse, foreslås det derfor at det tas inn en 
endring i de to forskriftsbestemmelsene slik at de lyder som følger: "Forsøk straffes på samme 
måte." 

I tråd med det som fremgår av høringsnotatets punkt 5.1 vil departementet avvente senere 
avklaringer fra Justis- og beredskapsdepartementet knyttet til om identifiserte 
forskriftsendringer skal gjøres av det enkelte fagdepartement eller om dette kan gjøres ved en 
felles kongelig resolusjon fremmet av Justis- og beredskapsdepartementet. 

Dersom Justis- og beredskapsdepartementet har spørsmål knyttet til endringer i lover og 
forskrifter på Helse- og omsorgsdepartementets ansvarsområde, vil kontaktperson være 
Benedicte Mørkved Larsen (e-post bml@hod.dep.no eller telefon 22 24 83 74) for 
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tobakk:sskadeloven, smittevemloven, strålevemloven, atomenergiloven, folkehelseloven, 
legemiddelloven, lov om medisinsk utstyr, apotekloven, matloven, kosmetikkloven, 
alkoholloven og vinmonopolloven. For øvrige lover og forskrifter under departementets 
ansvarsområde er kontaktperson Kjetil Jonsbu (e-post kjj@hod.dep.no eller telefon: 22 24 87 
81.) 

Med vennlig hilsen 

t;/~,:)S~ 
Else JB Andersen (e.f.) 
avdelingsdirektør ~~ 

Tone Kurås 
rådgiver 
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