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

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til høringsbrev av 17. juni 2014, 
og har følgende merknader til høringen: 

l. Endring av paragrafnummerering i tjenestemannsloven: 

Etter uformell kontakt mellom de daværende departementene Fornyings- og 
administrasjonsdepartementet og Justis- og politidepartementet i 2008, ble det foreslått å 
videreføre deler av straffelov ens ikrafttredelseslov § l O i en ny bestemmelse i lov 4. mars 
1983 nr. 3 om statens tjenestemenn m.m. (tjenestemannsloven). Dette gjelder bestemmelsen 
for så vidt som den retter seg mot embetsmenn, men ikke for så vidt den retter seg mot statlige 
tjenestemenn og naturlig nok heller ikke kommunale tjenestemenn. Vi viser til omtalen i 
Ot.prp. nr. 22 (2008-2009) side 478, 494, 536 og 555 . Bestemmelsen er vedtatt som ny§ 15 a 
i tjenestemannsloven, men er ennå ikke trådt i kraft. Vi har ikke merknader til ordlyden i 
bestemmelsen, men ber om at paragrafens nummerering endres fra: 
§ 15 a Avslqed av embetsmann. 
til 

§ 15A. Avslqed av embetsmann. 

Årsakene til dette er følgende: 

Da tjenestemannsloven ble tilføyd en ny bestemmelse om omplassering av embets- og 
tjenestemenn som lønnes etter særskilt kontrakt i 1992, ble den nye paragrafen betegnet som § 
12A (med stor bokstav og uten mellomrom). Vi er klar over at denne nummereringen ikke er i 
samsvar med den nummerering som nå anbefales av Justisdepartementet, som ville ha vært§ 
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12 a (med liten bokstav og mellomrom). Tilsvarende ble gjort da tjenestemannsloven i 2000 
ble tilføyd § 3A og § 3B om innleie av arbeidstakere. Videre da de to sistnevnte paragrafer ble 
endret i 2012 og tjenestemannsloven samtidig ble tilført nye paragrafer:§ 3C, §3D og§ 3E. 
Det vil være svært uheldig om denne systematikken ble brutt ved å skyte inn en ny § 15 a i 
stedet for en ny § 15A. 

I tillegg til dette, finnes i dag en generell bestemmelse i tjenestemannsloven § 15 om avskjed. 
Denne paragrafens første ledd er inndelt i bokstav a) og bokstav b ). Vi har merket oss at 
Lovdata allerede har tatt inn den nye § 15 a (eller § 15A) i sitt system. Selv om paragrafen 
ennå ikke har trådt i kraft, er det allerede satt inn henvisninger til dommer hvor bestemmelsen 
er anvendt. Dette er feil, da dommene viser til gjeldende § 15 første ledd bokstav a. Også 
dette viser at nummerering av den nye bestemmelsen som § 15 a er svært uheldig, og bør 
endres til § 15A. 

Ved en eventuell fremtidig revisjon av tjenestemannsloven, tar departementet sikte på å 
foreslå en gjennomgående endring av paragrafnummereringen. 

2. Endring av henvisning i tjenestemannsloven § 16: 

Dersom vår merknad følges opp, er det samtidig behov for å endre tjenestemannsloven § 16 
nr. 2 annet punktum, slik at gjeldende innskudd "av stillingen etter straffelovens 
ikrafttredelseslov §JO" ikke endres til "av embetet etter§ 15 a", men til "av embetet etter§ 
15A". 

3. Endring av henvisning i straffeprosessloven: 

I høringsnotatet (side 48 og 142) er tatt inn forslag om endring av straffeprosessloven § 3 
annet ledd, slik at gjeldende henvisning til "§l O i lov om straffe lovens ikrafttredelse" endres 
til "lov 4. mars 1983 nr. 3om statens tjenestemenn§ 15 a". Som en følge av det som er nevnt 
ovenfor, bør denne henvisningen i stedet endres til "lov 4. mars 1983 nr. 3om statens 
tjenestemenn § 15A ". Vi viser til forslag om ikraftsetting av straffeloven 2005 § 4 Endringer i 
andre lover pkt. 85, høringsnotatet side 142. 

4. Forskrifter gitt i medhold av straffeloven av 1902: 

Vi viser til forslag til lov om ikraftsetting av straffeloven 2005 § 2 annet ledd. Det er her 
foreslått at forskrifter gitt i medhold av straffeloven 1902 også skal gjelde etter at straffeloven 
2005 har trådt i kraft. Etter vårt syn er dette en nødvendig bestemmelse, da forskrift 11. 
november 1983 nr. 1608 til tjenestemannsloven inneholder en bestemmelse om bøtestraff i § 
13 annet ledd, som viser til straffeloven§ 339 nr. 2 (som ikke videreføres i ny lov). 
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Med hilsen 

Hanne Finstad (e.f.) 
avdelingsdirektør 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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