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HØRINGSSVAR – FORSLAG TIL ENDRINGER I STRAFFELOVEN MV.
Det vises til høringsbrev fra LO datert 3.1.2019 om forslag fra justisdepartementet
om endringer i straffeloven knyttet til avvergingsplikt, tvangsekteskap, skyting mot
politiet mv.
NTL støtter i hovedsak departementets forslag til endringer har følgende
merknader:
Under punkt 4 hvor departementet ønsker en klargjøring av vilkåret "utilbørlig
press" i straffebestemmelsen om tvangsekteskap, støtter NTL departementets
forslag merket med alternativ 2:
«Den som ved vold, frihetsberøvelse, annen straffbar eller urettmessig atferd eller
utilbørlig press, herunder vedvarende psykisk eller sosialt press, tvinger noen til å
inngå ekteskap, straffes med fengsel inntil 6 år.»
Under punkt 7. Utleie av lokaler til ulovlig utnyttelse av arbeidskraft, støtter NTL
lovforslaget og departementets vurderinger, med følgende unntak:
Tigging bør ikke tas med i lovteksten. Tigging er per dags dato ikke straffbart, og
bør derfor ikke omhandles her. NTL er bekymret for at å tilføye tigging i 257§1. b.
åpner opp for en kriminalisering av tigging, i alle tiggingens former, både den som
ikke berøres av tvangsmessige forhold og tigging som ikke hører innunder
organisert kriminalitet o.l.
Vi synes det er rimelig å påpeke at Straffelovens og Utlendingslovens
bestemmelser, og bestemmelser i forvaltningssporet som omhandler organisert
kriminalitet, sosial dumping, menneskehandel m.fl, dekker tvangsaspektet (både i
form av arbeid, og uverdig/straffbar atferd), forledning, grov utnytting, misbruk av
person i sårbar situasjon, utilbørlig utnytting. Dette gjelder derfor også utleie til
mennesker som er ofre for slik straffbar handling.
NTL mener teksten i lov av 20. mai 2005 nr. 28 om straff skal § 257 første ledd
bokstav b skal lyde:
b) tvangsarbeid eller tvangstjenester.

Når det gjelder punkt 8. Krenkelse av representant for fremmed stat, vil NTL støtte
departementets alternativ 2. Vi mener dette er mer konkret ift. formålet med
bestemmelsen og med henblikk på at ærekrenkelser i dagens lovverk er
avkriminalisert:
«§ 184 Krenkelse av representasjonen til fremmed stat eller mellomstatlig
organisasjon
Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som krenker representasjonen til en
fremmed stat eller mellomstatlig organisasjon her i riket ved å
a) øve vold mot, opptre truende overfor eller på annen måte rettsstridig
krenke en representant for staten eller organisasjonen eller et familiemedlem
som tilhører representantens husstand, eller
b) trenge seg inn i, gjøre skade på eller tilsmusse et område, en bygning
eller et rom som brukes av en slik representant.»
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