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Høring - forslag til endringer i straffeloven mv. (avvergingsplikt, 

tvangsekteskap, skyting mot politiet m.m.) 

 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 18. desember 2018. 

 

Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring forslag til endringer i straffeloven.  

Forslagene følger opp handlingsplaner fra regjeringen, anmodningsvedtak fra Stortinget og 

innspill fra andre aktører. 

 

Det foreslås endringer i reglene om avvergingsplikt, blant annet at den skal gjelde flere 

lovbrudd enn i dag. Videre foreslås det kriminalisering av utenomrettslige tvangsekteskap. 

 

Styret i Norsk overlegeforening behandlet saken per e-post. Styret vedtok følgende uttalelse:  

 

Høringen er omfattende, og Of har derfor hovedsakelig fokusert på de punkter sekretariatet 

løftet frem i sitt høringsbrev.   

 

Høringsnotatet pkt 2.3.1 Terminologisk endring  

For å få klarere frem at det ikke kreves at alle straffbarhetsvilkår må være oppfylt for at 

avvergingsplikten skal inntre, mener departementet at det kan være grunn til å erstatte vilkåret 

«straffbar handling» med «lovbrudd», se samlet forslag i punkt 2.3.5 nedenfor. Vilkåret 

«lovbrudd» benyttes som betegnelse på at noen objektivt sett opptrer i strid med en 

straffsanksjonert norm, jf. Ot.prp. nr. 90 (2003–2004) punkt 4.2.2.1 side 66. Forslaget 

presiserer at man har plikt til å avverge handlinger som objektivt sett innebærer lovbrudd, selv 

om gjerningspersonen selv er utilregnelig eller ikke handler med nødvendig skyld. Of støtter 

dette og er enig i at det viktigste er å avverge lovbruddet, ikke å gjøre en vurdering av om 

straffbarhetsvilkårene er oppfylt.  

 

Høringsnotatet pkt 2.3.2.4 Tvangsekteskap 

Of støtter også en tydeliggjøring av avvergingsplikten ved tvangsekteskap. En avvergingsplikt 

vil kunne klargjøre at taushetsplikten ikke står i veien for anmeldelse for helse- og 

omsorgstjenesten. Av samme grunn støtter Of at det lovfestes en avvergingsplikt for inngåelse 

av ekteskap med barn under 16 år – også der ektefellene er omtrent jevnbyrdige i alder og 

utvikling.  

 



Høringsnotatet pkt 2.3.2.5 Seksuallovbrudd mv rettet mot barn mellom 14 og 16 år 

Departementet ber også om høringsinstansens syn på om seksuell omgang med barn mellom 

14 og 16 år seksuell handling med barn under 16 år skal omfattes av avvergingsplikten. 

Høringsnotatet foreslår ikke avvergingsplikt i disse tilfellene og begrunnelsen for det er at 

avvergingsplikten bør være forbeholdt de groveste lovbruddene. Samtidig er departementet 

åpen for å vurdere om avvergingsplikten bør omfatte grov seksuell omgang med barn mellom 

14 og 16 år. Som departementet selv sier vil det her som regel være snakk om meget alvorlige 

krenkelser og fengselsstraff kan idømmes inntil 15 år.  

 

Etter Ofs syn kan det være grunn til å innføre avvergingsplikt også i tilfeller som dette, der 

aldersforskjellen mellom barnet og den som har seksuell omgang med barnet er stor. Typisk 

der en voksen har grov seksuell omgang med et barn mellom 14 og 16 år.  

 

Høringsnotatet pkt 2.3.3 Avvergingsplikt ved prevensjonsveiledning overfor barn under 14 

eller under 16 år 

Departementet skriver i høringsnotatet at det vil kunne virke urimelig at helsepersonell skal 

plikte å kontakte politiet på grunn av seksuell omgang mellom en som er like under 14 år og en 

annen som nettopp har fylt 15 år eller er like under 15 år. En avvergingsplikt kan også 

vanskeliggjøre en god prevensjonsveiledning eller at unge oppsøker helsepersonell med tanke 

på dette. På den annen side bør tilfeller hvor det ikke er jevnbyrdighet i alder og utvikling, eller 

hvor det ellers er tale om utnyttelse, avverges.  

 

For å unnta fra avvergingsplikt tilfeller av seksuell omgang med barn under 14 år hvor de 

involverte er omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling, kan det vurderes et nytt annet og tredje 

punktum i straffeloven § 196 annet ledd. Et slikt unntak vil primært være myntet på 

helsepersonell, men vil også gjelde for eksempel lærere og foreldre. Forslaget i nytt annet 

punktum tar sikte på tilfeller hvor straff kan falle bort eller settes under minstestraffen etter 

straffeloven § 308. Etter forslaget til nytt tredje punktum vil unntaket få anvendelse selv om 

lovbryteren ikke kan straffes, for eksempel fordi lovbryteren er under 15 år. I et slikt tilfelle vil 

ikke straffeloven § 308 få direkte anvendelse, men i utgangspunktet gjelder det likevel en 

avvergingsplikt som forslaget vil gjøre unntak fra. 

  

Straffeloven § 308 gir bare adgang til bortfall av straff ved relativt små aldersforskjeller. Det 

kan være vanskelig for helsepersonell og andre å være trygge på om vilkårene er oppfylt i 

grensetilfeller. Dersom det feilaktig legges til grunn at de involverte er «omtrent jevnbyrdige i 

alder og utvikling», vil dette være å regne som en rettsvillfarelse, jf. straffeloven § 26. Det vil 

si at den som unnlater å avverge på et slikt grunnlag, kan straffes for brudd på straffeloven § 

196 dersom antakelsen er uaktsom. Dermed vil i praksis kun de klare tilfellene av 

jevnbyrdighet i alder og utvikling falle utenfor avvergingsplikten etter forslaget her. Ved tvil 

om hvorvidt de involverte er «omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling», skal den seksuelle 

omgangen fortsatt avverges.  

 

Dersom et barn like under 14 år har seksuell omgang med en person som er nærmere to år 

eldre eller mer, bør handlingen som hovedregel avverges, selv etter forslaget her. Dersom 

barnet er yngre, kan det være grunn til å avverge også ved mindre aldersforskjeller. Selv om 

aldersforskjellen er liten, kan det gjelde en avvergingsplikt dersom det ikke er jevnbyrdighet i 

utvikling, eller dersom det er tale om utnytting eller styrkeforholdet mellom partene er ulikt av 

andre grunner, jf. punkt 2.2.3 over.  



I praksis vil unntaket kun ha betydning når barn under 14 år har seksuell omgang og kvalifisert 

seksuell handling med jevnaldrende (straffeloven § 299 bokstav a til c, jf. straffeloven § 308). 

Seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år omfattes ikke av avvergingsplikten.  

 

Etter Ofs syn er det lite hensiktsmessig å innføre avvergingsplikt i slike tilfeller, men heller 

åpne for å varsle i de situasjoner helsepersonell skjønner at det er hensiktsmessig. 

Hovedbegrunnelsen for at Of ikke støtter forslaget om avvergingsplikt er en bekymring for 

risiko for økt ungdomsgraviditet hvis barn under 14 år unnlater å oppsøke helsepersonell av 

frykt for at helsepersonellet kontakter politiet.  

 

 

 

Høringsnotatet pkt 5.1.4 Trakassering av offentlige tjenestemenn på grunn av deres 

tjenesteutøvelse og 5.3.6 

Of støtter økt vern av offentlige tjenestemenn mot trakassering, trusler og vold.  

 

Helsepersonell er vernet mot forsøk på å påvirke yrkesutøvelsen ved trusler og vold i 

straffeloven § 265 (trusler) og § 286 (vold). I den grad det er uklart om også helsepersonell er 

vernet mot hets og trakassering blant annet på nett i samme omfang som offentlige 

tjenestemenn, bør det tydeliggjøres at også helsepersonellet skal ha samme vern som offentlige 

tjenestemenn. Of mener derfor at hvis ikke også leger er omfattet av begrepet "offentlige 

tjenestemenn" slik det defineres i forslag til ny § 155 (notatet pkt 5.3.8), bør leger og annet 

helsepersonell gis minimum samme vern.  

 

 

Med vennlig hilsen 

Norsk overlegeforening 

 

Jon Helle (sign.) 

leder 

 

 

  

 

   

 


