
Besl. O. nr. 8
(2008–2009)

Odelstingsbeslutning nr. 8

Jf. Innst. O. nr. 3 (2008–2009) og Ot.prp. nr. 48 (2007–2008)

År 2008 den 20. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

v e d t a k  t i l  l o v

om endringer i straffeloven 1902 og straffeprosessloven (kriminalisering av kjøp av seksuell omgang eller 
handling mv.) 

I

I Almindelig borgerlig Straffelov 22. mai 1902
nr. 10 gjøres følgende endringer: 

I § 12 første ledd nr. 3 bokstav a tilføyes i oppregnin-
gen mellom § 202 og § 203: 

202 a,

Ny § 202 a skal lyde:

Med bøter eller fengsel inntil 6 måneder eller
begge deler straffes den som
a) skaffer seg eller andre seksuell omgang eller

handling ved å yte eller avtale vederlag,
b) oppnår seksuell omgang eller handling ved at

slikt vederlag er avtalt eller ytet av en annen, eller
c) på den måten som beskrevet i bokstav a eller b får

noen til å utføre med seg selv handlinger som
svarer til seksuell omgang.
Er den seksuelle omgang eller handling skjedd på

en særlig krenkende måte, uten at forholdet straffes
etter andre bestemmelser, er straffen fengsel inntil 1
år.

§ 203 første og annet ledd skal lyde:

Med bøter eller fengsel inntil 2 år straffes den
som

a) skaffer seg eller andre seksuell omgang eller
handling med personer under 18 år ved å yte eller
avtale vederlag,

b) oppnår seksuell omgang eller handling med per-
soner under 18 år ved at slikt vederlag er avtalt el-
ler ytet av en annen, eller

c) på den måten som beskrevet i bokstav a eller b får
personer under 18 år til å utføre med seg selv
handlinger som svarer til seksuell omgang.
Er den seksuelle omgang eller handling skjedd på

en særlig krenkende måte, uten at forholdet straffes
etter andre bestemmelser, er straffen fengsel inntil 3
år.

Nåværende annet ledd blir nytt tredje ledd.

II

I lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i
straffesaker (straffeprosessloven) § 216 b første ledd
bokstav b tilføyes i oppregningen mellom § 162 c og
§ 204 a:

201 a,

III

Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.
De enkelte bestemmelsene kan tre i kraft til ulik tid.

Berit Brørby Henning Skumsvoll
president sekretær
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