
Lovvedtak 11
(2015–2016)

(Første gangs behandling av lovvedtak)

Innst. 42 L (2015–2016), jf. Prop. 94 L (2014–2015)

I Stortingets møte 26. november 2015 ble det gjort slikt

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

om endringer i politiregisterloven mv. (politiattesthjemler – tilpasninger til ny straffelov)

I
I lov 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og
annen inndriving av forfalte pengekrav gjøres føl-
gende endringer:

§ 5 sjette ledd første punktum skal lyde:
Politiattest etter paragrafen her skal bare vise

merknader om strafferettslige reaksjoner for overtre-
delse av lov 22. mai 1902 nr. 10 Almindelig borgerlig
Straffelov kapittel 15, 18, 22, 24 til 28 og 31 og straf-
feloven §§ 202, 203, 206, 207, 221, 271 til 281, 288,
321, 322, 324, 325, 327 til 333, 335 til 338, 340 til
342, 344, 351, 352, 354, 361 til 365, 370 til 372, 374
til 376, 378 til 380, 382 til 394 og kapittel 31, inkas-
soloven, konkurranselovgivningen, konkurslovgiv-
ningen, regnskapslovgivningen, selskapslovgivnin-
gen, skatte- og avgiftslovgivningen og verdipapirlov-
givningen.

II
I lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester gjø-
res følgende endringer:

§ 6-10 fjerde ledd første punktum skal lyde:
Person med anmerkning knyttet til lov 22. mai

1902 nr. 10 Almindelig borgerlig Straffelov §§ 162,
192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, § 200 annet ledd,
§ 201 første ledd bokstav c, §§ 201 a, 203, 204 a,
219, 224, § 229 annet og tredje straffalternativ,
§§ 231, 233 og 268 jf. 267 eller straffeloven §§ 231,
232, 257, 258, 274, 275, 282, 283, 291, 293, 294,
295, 296, 299, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 309,

310, 311, 312, 314, 327 og 328 skal ikke få adgang til
å ha oppgaver overfor mindreårige.

III
I lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. gjøres
følgende endringer:

§ 20 a annet ledd første punktum skal lyde:
Helsepersonell som skal yte helse- og omsorgs-

tjenester til personer med utviklingshemming skal i
tilfeller som nevnt i første ledd fremlegge politiattest
som viser om vedkommende er siktet, tiltalt, ilagt
forelegg eller er dømt for brudd på overtredelse av
lov 22. mai 1902 nr. 10 Almindelig borgerlig Straffe-
lov §§ 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 200 annet
ledd, 201 bokstav c, 203 eller 204 a og straffeloven
§§ 291, 293, 294, 295, 296, 299, 301, 302, 303, 304,
305, 306, 309, 310, 311, 312 og 314. 

§ 20 a femte ledd skal lyde:
Den som har vedtatt forelegg eller er dømt for

overtredelser av lov 22. mai 1902 nr. 10 Almindelig
borgerlig Straffelov §§ 192, 193, 194, 195, 196, 197,
199, 200 annet ledd, 201 bokstav c, 203 eller 204 a
eller straffeloven §§ 291, 293, 294, 295, 296, 299,
301, 302, 303, 304, 305, 309, 310, 311, 312 og 314,
er utelukket fra å yte helse- og omsorgstjeneste til
barn eller personer med utviklingshemming.

IV
I lov 28. mai 2010 nr. 16 om behandling av opplys-
ninger i politiet og påtalemyndigheten gjøres følgen-
de endringer:



2 Lovvedtak 11 – 2015–2016
w

w
w

.st
or

tin
ge

t.n
o 

    
 07

 M
ed

ia
 –

 0
7.

no

§ 12 annet ledd nr. 1 til 3 skal lyde:
1. er ilagt en straff som nevnt i straffeloven § 29 for

en handling som etter loven kan medføre frihets-
straff. Registrering kan først skje når avgjørelsen
er rettskraftig eller saken er endelig avgjort.
Handling som det er utferdiget forenklet forelegg
for, gir ikke grunnlag for registrering, 

2. på grunn av reglene i straffeloven § 20 første ledd
ikke kan dømmes til straff for en handling som
kvalifiserer for registrering. Det samme gjelder
når tilstanden har medført at vedkommende ikke
har utvist skyld, 

3. arbeider eller oppholder seg i Norge, og som i ut-
landet er ilagt en straff som svarer til dem som er
nevnt i straffeloven § 29, og den begåtte handling
kunne ha medført frihetsstraff om den hadde vært
begått i Norge, eller

§ 35 tredje ledd første punktum skal lyde:
Brudd på taushetsplikten etter første og annet

ledd straffes etter straffeloven § 209 dersom vedkom-
mende er gjort oppmerksom på at overtredelse kan få
slik følge.

§ 39 første ledd skal lyde:
På politiattest som er begrunnet i formål som

nevnt i § 37 første ledd nr. 4 skal det anmerkes om
personen er siktet, tiltalt, har vedtatt forelegg eller er

dømt for overtredelse av lov 22. mai 1902 nr. 10
Almindelig borgerlig Straffelov §§ 162, 192, 193,
194, 195, 196, 197, 199, § 200 annet ledd, § 201
første ledd bokstav c, §§ 201 a, 203, 204 a, 219, 224,
§ 229 annet og tredje straffalternativ, §§ 231, 233 og
268 jf. 267 og straffeloven §§ 231, 232, 257, 258,
274, 275, 282, 283, 291, 293, 294, 295, 296, 299,
301, 302, 303, 304, 305, 306, 309, 310, 311, 312,
314, 327 og 328. Overtredelse av lov 22. mai 1902 nr.
10 Almindelig borgerlig Straffelov §§ 192, 193, 194,
195, 196, 197, 199, § 200 annet ledd, § 201 første
ledd bokstav c, §§ 201 a, 204 a og 233 og straffeloven
§§ 275, 291, 293, 294, 295, 296, 299, 301, 302, 303,
304, 305, 306, 310, 311, 312 og 314 skal anmerkes i
samsvar med § 41 nr. 1. Overtredelse av lov 22. mai
1902 nr. 10 Almindelig borgerlig Straffelov §§ 162,
203, 219, 224, § 229 annet og tredje straffalternativ,
§§ 231 og 268 jf. 267 og straffeloven §§ 231, 232,
257, 258, 274, 282, 283, 309, 327 og 328 skal anmer-
kes i samsvar med § 40.

§ 47 annet ledd skal lyde:
Brudd på taushetsplikten etter første ledd straffes

etter straffeloven § 209, dersom mottaker av opplys-
ningene er gjort oppmerksom på at overtredelse kan
få slike følger.

V
Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

Olemic Thommessen
president


