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Høringssvar- Forslag til lov om ikraftsetting av straffeloven 2005 mv. 
Statistisk sentralbyrå har mottatt og gjennomgått høringsbrevet av 17.06.14, og tilhørende høringsnotat, 
inneholdende Forslag til lov om ikraftsetting av straffeloven 2005 mv. I forslaget er det lagt inn noen 
justeringer av innholdet i den tidligere vedtatte straffeloven av 2005, som innebærer «både materielle og 
tekniske endringer som bør gjøres i forbindelse med at straffeloven 2005 settes i kraft.» 

En ikraftsetting av ny straffelov vil få vesentlig betydning for innholdet til kriminalstatistikkene Statistisk 
sentralbyrå skal lage, og publisere, i fremtiden. Statistisk sentralbyrå antar at dette vil medføre endringer i 
politiets registrering av straffesaker og nye definisjoner av kriminalitetstyper i statistikkene. Dette vil kunne 
få betydning for grunnlagsdataene som utleveres til Statistisk sentralbyrå, og derav også innholdet og 
kvaliteten til kriminalstatistikkene. Det er derfor sentralt for Statistisk sentralbyrå at implementeringen av ny 
straffelov i politiets datasystemer opprettholder, eller aller helst forbedrer, kvaliteten til de datagrunnlagene 
som Statistisk sentralbyrå bruker i kriminalstatistikkene. Det vil, for eksempel, bli en utfordring å ta til 
sammenliknbare tidsserier for periodene før og etter at den nye straffeloven er ikraftsatt og implementert i 
politiets datasystemer. lkraftsettingen vil altså kunne medføre vesentlige endringer i Statistisk sentralbyrås, 
og ulike deler av rettssystemets egne, beskrivelser av anmeldelser, ofre for anmeldte lovbrudd, etterforskede 
lovbrudd, straffereaksjoner og fengslinger. 

Høringsforslaget synliggjør regjeringens beslutning om å implementere ny straffelov i politiets gjeldende 
datasystemer. De konkrete løsningene for dette arbeidet inngår ikke som en del av høringsforslaget. Det 
synliggjøres imidlertid at de nødvendige datatekniske løsninger forutsettes å være implementert når loven 
settes i kraft. 

Ved utformingen av nye løsninger for registrering av straffesaker i politiets datasystemer forventer Statistisk 
sentralbyrå å bli hørt, enten gjennom sin deltakelse i Rådet for elektronisk straffesaksbehandling i politi og 
høyere påtalemyndighet (RESP), eller via andre prosesser hvor de konkrete løsningene i politiets 
datasystemer utvikles. 

Statistisk sentralbyrå forventer å bli gitt en reell mulighet til å uttale seg om endringer i politiets 
datasystemer som kan medføre endringer i de registerdataene Statistisk sentralbyrå anvender til 
statistikkformål (jf. statistikkloven). Statistisk sentralbyrå vil da kunne gi konkrete råd om hvordan den nye 
straffeloven bør registreres og defineres med hensyn til en best mulig kriminalstatistikk. 

Statistisk sentralbyrå ser at det er en rekke kriminalstatistiske utfordringer som må løses før og etter 
ikraftsetting av ny straffelov. Ut fra hva Statistisk sentralbyrå kan forstå, inneholder høringsforslaget ingen 
nye kriminalstatistiske problemstillinger, utover de som allerede er aktualisert gjennom den tidligere 
vedtatte straffeloven av 2005. 
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Statistisk sentralbyrå kan ikke se at statistikker på andre områder enn kriminalstatistikk vil bli berørt av 
forslagene i høringsnotatet. 

Ut over dette har Statistisk sentralbyrå ingen kommentarer til de konkrete forslagene som er presentert i 
kapittel 7 og 8 i høringsnotatet. 
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