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Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i rettshjelploven mv. (tilgang til Folkeregisteret m.m.)

Til Stortinget

Sammendrag
Innledning
Justis- og beredskapsdepartementet fremmer i denne proposisjonen forslag til enkelte lovendringer for å gi
fortsatt tilgang til taushetsbelagte opplysninger i Folkeregisteret.
Lov 9. desember 2016 nr. 88 om folkeregistrering
(folkeregisterloven) trådte i kraft 1. oktober 2017. Etter
denne loven § 10-2 må både offentlige og private virksomheter ha hjemmel i lov for å få utlevert taushetsbelagte opplysninger fra Folkeregisteret. Vedtak om utlevering av opplysninger etter tidligere folkeregisterlov
gjelder i ett år etter at loven trådte i kraft.
Justis- og beredskapsdepartementet foreslår å gi
hjemmel for innsyn i rettshjelploven, barnebortføringsloven, voldsoffererstatningsloven, vergemålsloven og
konfliktrådsloven. Virksomhetene som har oppgaver
etter de nevnte lovene, trenger taushetsbelagte opplysninger fra Folkeregisteret for å kunne utføre sine lovbestemte oppgaver.
Dessuten foreslås oppretting av enkelte inkurier i
lovverket.
Endringer i rettshjelploven
Departementet foreslår at det innføres en ny bestemmelse i rettshjelploven § 28 som sikrer at Fylkesmannen som førsteinstans, og Statens sivilrettsforvalt-

ning som klageinstans, fortsatt får tilgang til taushetsbelagte opplysninger i Folkeregisteret. Denne tilgangen er
nødvendig for at Fylkesmannen og Statens sivilrettsforvaltning kan utføre oppgavene de er pålagt etter rettshjelploven og tilhørende forskrift.
Opplysninger om søkerens sivilstatus er av avgjørende betydning for å kunne ta stilling til om de økonomiske vilkårene for fri rettshjelp er oppfylt. Det gjelder
ulike inntektsgrenser etter rettshjelpsordningen avhengig av om søkeren er enslig eller har samboer/ektefelle.
Videre er opplysninger om eventuelle barn av betydning for spørsmålet om det kan dispenseres fra de økonomiske vilkårene. Dersom søkeren forsørger barn, vil
det kunne dispenseres fra en inntektsoverskridelse på
inntil 20 000 kroner. For personer som ikke forsørger
barn, vil det også kunne dispenseres fra en inntektsoverskridelse på inntil 20 000 kroner, men det må da sannsynliggjøres at det vil medgå juridisk bistand ut over
tolv timer. Opplysninger om søkers sivilstatus og eventuelle barn og deres bosted vil derfor regelmessig være
av avgjørende betydning for om søkeren får innvilget fri
rettshjelp eller ikke. Tilgang til disse opplysningene er
derfor nødvendig for å kunne treffe riktig avgjørelse.
Fylkesmannen og Statens sivilrettsforvaltning har i
dag tilgang til taushetsbelagte opplysninger i Folkeregisteret. Den foreslåtte hjemmelen vil danne grunnlag
for å kunne videreføre dagens tilgang.
Endringer i barnebortføringsloven
Departementet foreslår at det tilføyes en ny bestemmelse i barnebortføringsloven § 5 annet ledd. Denne
skal sikre sentralmyndigheten etter Haagkonvensjonen
av 25. oktober 1980 om de sivile sider ved internasjonal
barnebortføring fortsatt tilgang til opplysninger i Folke-
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registeret som er nødvendige for å løse sine oppgaver etter barnebortføringsloven.
En forelder som får sitt barn bortført fra Norge, kan
søke om tilbakelevering av barnet etter Haagkonvensjonen 1980. Slik søknad sendes til sentralmyndigheten,
som kontrollerer og påser at søknaden er komplett før
den sendes videre til sentralmyndigheten i det landet
barnet er bortført til. Den som søker om tilbakelevering,
må blant annet dokumentere familierelasjoner, herunder hvem som har foreldreansvaret, at barnet har bosted i Norge, og adressehistorikk. Tilsvarende vil gjelde
for søknader om tilbakelevering av barnet fra utlandet
til Norge. Tidsaspektet er meget viktig i disse sakene, og
det er derfor viktig at sakene håndteres effektivt på alle
stadier. For å spare tid og lette saksbehandlingen har
sentralmyndigheten behov for selv å hente ut opplysninger fra Folkeregisteret.
Sentralmyndigheten har i dag tilgang til taushetsbelagte opplysninger i Folkeregisteret. Den foreslåtte
hjemmelen vil danne grunnlag for å videreføre dagens
tilgang.

Tilgangen til opplysninger fra Folkeregisteret er avgjørende for at vergemålsmyndigheten skal kunne utføre sine plikter etter vergemålsloven og sikre forsvarlig
saksbehandling. For eksempel er tilgang til opplysninger om hvem som er ektefelle, barn eller annen nærstående til en person som har behov for vergemål, helt
nødvendig for at vergemålsmyndigheten skal oppfylle
sin underretningsplikt etter vergemålsloven § 60, og for
å kontrollere at den personen som begjærer vergemål
opprettet, har rett til dette, jf. vergemålsloven § 56.
Etter vergemålsloven § 59 annet ledd kan helsepersonell og ansatte i sosialtjenesten og barnevernstjenesten gi nødvendige og relevante opplysninger til Fylkesmannen uten hinder av taushetsplikten. Etter vergemålsloven § 66 har vergemålsmyndigheten videre rett
til å behandle personopplysninger når det er nødvendig
som ledd i saksbehandlingen.
Både Statens sivilrettsforvaltning og Fylkesmannen
har i dag tilgang til taushetsbelagte opplysninger fra Folkeregisteret. Den foreslåtte hjemmelen vil danne
grunnlag for å videreføre dagens tilgang.

Endringer i voldsoffererstatningsloven

Endringer i konfliktrådsloven

Departementet foreslår at det tilføyes et nytt sjette
ledd i voldsoffererstatningsloven § 14 som sikrer Kontoret for voldsoffererstatning og Statens sivilrettsforvaltning fortsatt tilgang til opplysninger i Folkeregisteret
som er nødvendige for å løse oppgavene de er pålagt etter voldsoffererstatningsloven.
Som ledd i behandlingen av søknad om voldsoffererstatning føres kontroll med blant annet søkerens
familiemessige relasjon til en avdød skadelidt og om det
er søkers verge eller forelder som har underskrevet søknadsskjemaet for en mindreårig skadelidt. Familieforholdet kan være avgjørende for hvem som har rett til å
fremme søknad om erstatning. Det er videre behov for
opplysninger om en søkers oppholdsstatus, da dette har
betydning for hvilke ytelser og rettigheter vedkommende har. Slike opplysninger kan også ha betydning for utmåling av voldsoffererstatning, da voldsoffererstatningsordningen er subsidiær andre ytelser skadelidte
har krav på som følge av skaden.
Kontoret for voldsoffererstatning og Statens sivilrettsforvaltning har i dag tilgang til taushetsbelagte
opplysninger i Folkeregisteret. Den foreslåtte hjemmelen vil danne grunnlag for å videreføre dermed dagens
tilgang.

Departementet foreslår at det tilføyes en ny bestemmelse i konfliktrådsloven § 9 a som sikrer konfliktrådene og Sekretariatet for konfliktrådene fortsatt tilgang til
opplysninger fra Folkeregisteret som de trenger for å
løse oppgavene de er pålagt etter konfliktrådsloven.
Dersom en part er under 18 år, skal som utgangspunkt partens verge samtykke til konfliktrådsbehandling etter konfliktrådsloven § 11 annet ledd. Vergene
skal varsles om konfliktrådsmøtet og har rett til å være
til stede i møtet. Videre skal avtalen for den mindreårige
som utgangspunkt godkjennes av vergen, jf. konfliktrådsloven § 17 første ledd. Ved ungdomsstraff og ungdomsoppfølging skal den mindreåriges verger være til
stede under ungdomsstormøtet, jf. konfliktrådsloven
§ 24 tredje og fjerde ledd, og ved møter i oppfølgingsteam, jf. konfliktrådsloven § 26 første ledd. Også ungdomsplanen skal godkjennes av den mindreåriges
verger, jf. konfliktrådsloven § 25 første ledd, og verger
må samtykke til eventuelle innskjerpingsvilkår som
fastsettes med hjemmel i konfliktrådsloven § 31 annet
ledd (ungdomsstraff) eller § 33 annet ledd (ungdomsoppfølging).
Både konfliktrådene og Sekretariatet for konfliktrådene har i dag tilgang til taushetsbelagte opplysninger
fra Folkeregisteret. Bestemmelsen vil danne grunnlag
for å videreføre dagens tilgang.
De ulike lovendringene innebærer ikke økonomiske eller administrative kostnader av betydning.

Endringer i vergemålsloven
Departementet foreslår at det tilføyes et nytt annet
ledd i vergemålsloven § 66, som sikrer vergemålsmyndigheten – Fylkesmannen og Statens sivilrettsforvaltning – fortsatt tilgang til opplysninger fra Folkeregisteret som disse trenger for å løse oppgavene de er pålagt
etter vergemålsloven.
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Komiteens merknader
Kom i t e e n , m e d le m m e n e f ra A r b e i d e r p a r t i e t , J a n B ø h l e r , l e d e r e n L e n e Vå g s l i d
o g M a r i a A a s e n - Sve n s r u d , f ra H øy r e, Pe t e r
Frølich, Guro Angell Gimse og Frida
Melvær, fra Fremskrittspartiet, Himanshu
Gulati og Solveig Horne, fra Senterpartiet,
Jen ny K l in g e o g E m i li e En g e r M e h l, o g f ra
S o s i a l i s t i s k Ve n s t r e p a r t i , P e t t e r E i d e ,
merker seg at Justis- og beredskapsdepartementet i
denne proposisjonen fremmer forslag til enkelte
lovendringer for å gi fortsatt tilgang til taushetsbelagte
opplysninger i Folkeregisteret. Det foreslås å gi hjemmel
for innsyn i rettshjelploven, barnebortføringsloven,
voldsoffererstatningsloven, vergemålsloven og konfliktrådsloven i tillegg til at en oppretting av enkelte inkurier
i lovverket foreslås.
Slik k o m i t é e n forstår det, er hensikten med forslagene i denne proposisjonen å gi nødvendig lovhjemmel til Statens sivilrettsforvaltning, Fylkesmannen,
Kontoret for voldsoffererstatning, vergemålsmyndigheten, Sekretariatet for konfliktrådene, konfliktrådene og
Sentralmyndigheten for barnebortføringssaker etter
Haagkonvensjonen 1980, slik at disse virksomhetene
settes i stand til å utføre sine lovbestemte oppgaver.
K o m i t e e n anser den foreslåtte endringen i rettshjelploven § 28 som nødvendig for å videreføre den tilgangen Fylkesmannen og Statens sivilrettsforvaltning
har til taushetsbelagte opplysninger i Folkeregisteret.
K o m i t e e n mener tilgangen til slike opplysninger er
nødvendig for å treffe riktige avgjørelser, og slutter seg
til forslaget.
K o m i t e e n mener den foreslåtte tilføyelsen av en
ny bestemmelse i barnebortføringsloven § 5 nytt annet
ledd danner grunnlag for å videreføre sentralmyndighetens tilgang til taushetsbelagte opplysninger i Folkeregisteret. K o m i t e e n anser tilføyelsen som nødvendig
for at sentralmyndigheten etter Haagkonvensjonen av
25. oktober 1980 om de sivile sider ved internasjonal
barnebortføring skal få tilgang til nødvendige opplysninger for å løse sine oppgaver etter barnebortføringsloven, og slutter seg til forslaget.
K o m i t e e n viser videre til at departementet foreslår at det tilføyes et nytt sjette ledd i voldsoffererstatningsloven § 14 som sikrer Kontoret for voldsoffererstatning og Statens sivilrettsforvaltning fortsatt tilgang
til opplysninger i Folkeregisteret som er nødvendige for
å løse oppgavene de er pålagt etter voldsoffererstatningsloven. K o m i t e e n slutter seg til forslaget.
K o m i t e e n viser til at departementet også foreslår
at det tilføyes et nytt annet ledd i vergemålsloven § 66,
som sikrer vergemålsmyndigheten – Fylkesmannen og
Statens sivilrettsforvaltning – fortsatt tilgang til opplysninger fra Folkeregisteret som disse trenger for å løse
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oppgavene de er pålagt etter vergemålsloven. K o m i t e e n slutter seg til forslaget.
K o m i t e e n vil også peke på at departementet foreslår at det tilføyes en ny bestemmelse i konfliktrådsloven § 9 a som sikrer konfliktrådene og Sekretariatet for
konfliktrådene fortsatt tilgang til opplysninger fra Folkeregisteret som de trenger for å løse oppgavene de er
pålagt etter konfliktrådsloven. K o m i t e e n slutter seg
til forslaget.

Komiteens tilråding
Komiteens tilråding fremmes av en samlet komité.
K o m i t e e n har for øvrig ingen merknader, viser
til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre følgende
vedtak til lov
om endringer i rettshjelploven mv. (tilgang til Folkeregisteret m.m.)
I
I lov 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp gjøres følgende
endringer:
I kapittel V skal ny § 28 lyde:
§ 28 Tilgang til opplysninger i Folkeregisteret
Fylkesmannen og Statens sivilrettsforvaltning kan,
uten hinder av taushetsplikt, innhente fra Folkeregisteret
de opplysninger som er nødvendige for utførelsen av oppgaver etter loven her. Fylkesmannen og Statens sivilrettsforvaltning skal også ha tilgang til opplysninger i registeret til utredning og produksjon av statistikk.
Nåværende § 28 blir ny § 29.
II
I lov 8. juli 1988 nr. 72 om anerkjennelse og fullbyrding
av utenlandske avgjørelser om foreldreansvar m v og
om tilbakelevering av barn gjøres følgende endringer:
§ 5 nytt annet ledd skal lyde:
Sentralmyndigheten kan, uten hinder av taushetsplikt, innhente fra Folkeregisteret de opplysninger som er
nødvendige for utførelsen av oppgaver etter denne loven.
Sentralmyndigheten skal også ha tilgang til opplysninger i
registeret til utredning og produksjon av statistikk.
Nåværende annet ledd blir nytt tredje ledd.
III
I lov 20. april 2001 nr. 13 om erstatning fra staten for
personskade voldt ved straffbar handling m.m. gjøres
følgende endring:
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I § 14 skal nytt sjette ledd lyde:

§ 195 annet ledd skal lyde:

Kontoret for voldsoffererstatning og Statens sivilrettsforvaltning kan, uten hinder av taushetsplikt, innhente
fra Folkeregisteret de opplysninger som er nødvendige for
utførelsen av oppgaver etter denne loven. Kontoret for
voldsoffererstatning og Statens sivilrettsforvaltning skal
også ha tilgang til opplysninger i registeret til utredning og
produksjon av statistikk.

Forpliktelsen varer til saken er avgjort ved rettskraftig dom. Etterkommer parten ikke forpliktelsen, kan
forkynningen foregå gjennom rekommandert brev til
partens siste kjente adresse, og forkynningen ansees da
for utført når brevet er innlevert til tilbyder av posttjenester.

Nåværende sjette ledd blir nytt syvende ledd.
IV
I lov 26. mars 2010 nr. 9 om vergemål gjøres følgende
endringer:
§ 66 overskriften skal lyde:
§ 66 Personopplysninger

2. I lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker gjøres følgende endringer:
§ 3 annet ledd skal lyde:
I forbindelse med straffesak mot en embetsmann
kan det offentlige gjøre gjeldende krav om avskjed etter
statsansatteloven § 28.
§ 230 annet ledd første punktum skal lyde:

§ 66 nytt annet ledd skal lyde:
Vergemålsmyndigheten kan, uten hinder av taushetsplikt, innhente fra Folkeregisteret de opplysninger som er
nødvendige for å utføre oppgaver etter denne loven. Vergemålsmyndigheten skal også ha tilgang til opplysninger i
registeret til utredning og produksjon av statistikk.
V
I lov 20. juni 2014 nr. 49 om konfliktrådsbehandling
gjøres følgende endring:
I kapittel I skal ny § 9 a lyde:
§ 9 a Tilgang til opplysninger i Folkeregisteret
Konfliktrådene og Sekretariatet for konfliktrådene
kan, uten hinder av taushetsplikt, innhente fra Folkeregisteret de opplysninger som er nødvendige for utførelsen av
oppgaver etter denne loven. Konfliktrådene og Sekretariatet for konfliktrådene skal også ha tilgang til opplysninger i registeret til utredning og produksjon av statistikk.
VI
Inkurieopprettinger
1. I lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene gjøres følgende endringer:
§ 178 første og annet ledd skal lyde:
Når en forkynning etter særskilt lovbestemmelse
kan foregå gjennom rekommandert brev, må en offentlig tjenestemann innlevere til tilbyder av posttjenester
det eksemplar eller den avskrift som skal overleveres til
vedkommende. Tjenestemannen gir skriftet eller omslaget påtegning om når det er innlevert til tilbyderen av
posttjenester. § 162 siste ledd gjelder tilsvarende.
Forkynningen ansees for utført to uker etter innleveringen til tilbyderen av posttjenester, hvis ikke vedkommende har fått brevet tidligere.

Vitner som har taushetsplikt etter finansforetaksloven §§ 9-6 og 9-7, verdipapirhandelloven § 10-9 eller
verdipapirregisterloven § 8-1, plikter å gi forklaring til
politiet om forhold som omfattes av taushetsplikten eller taushetsplikt etter avtale.
§ 242 første ledd tredje punktum skal lyde:
Offentlig forsvarer kan ikke nektes adgang til dokumenter som fremlegges eller har vært fremlagt i rettsmøte,
unntatt rettsmøte som holdes for å avsi kjennelse etter
fjerde ledd.
3. I lov 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar
gjøres følgende endringer:
§ 3-2 første ledd skal lyde:
(1) Med «legemiddel» etter loven her menes produkt som i eller i medhold av legemiddelloven reknes
som legemiddel og er bestemt til bruk for mennesker eller blir omsatt til slik bruk.
§ 3-7 første ledd annet punktum skal lyde:
Det samlete oppgjør må godkjennes ved kjennelse av
Oslo byfogdembete.
4. I lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. skal § 8-5
første ledd lyde:
Den som overtrer bestemmelser om bokføring eller
regnskap, straffes etter straffeloven §§ 392 til 394.
5. I lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring skal § 15
første ledd lyde:
Den som overtrer bestemmelser om bokføring eller
regnskap, straffes etter straffeloven §§ 392 til 394.
6. I lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff gjøres følgende
endringer:
§ 262 nåværende tredje ledd blir annet ledd nytt
tredje punktum.
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VII

Loven trer i kraft straks.
Oslo, i justiskomiteen, den 6. november 2018

Lene Vågslid

Maria Aasen-Svensrud

leder

ordfører
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