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Innst. 343 L (2015-2016) om Endringer straffeprosessloven mv. (skjulte tvangsmidler) 

 

International Commission of Jurists – Norsk avdeling, NRK, Norsk Presseforbund, Norsk 
Redaktørforening og Norsk Journalistlag ønsker med dette å uttrykke vår bekymring for 
skadevirkningene som utvidet bruk av skjulte tvangsmidler vil ha for massemedienes kildevern. 
Kildevernet er en av de grunnleggende forutsetningene for et fungerende demokrati. Det sikrer at vi 
som samfunn får tilgang på viktig informasjon som ellers ikke vil fremkomme. Typisk fordi den som 
sitter på informasjonen av hensyn til egen sikkerhet ikke tør å stå frem. Stortinget kan etter vår 
oppfatning ikke vedta ytterligere etterforskningsverktøy mot terror, uten at lovgiver forsikrer seg om 
at bestemmelser vedrørende politiets skjulte metoder utformes slik at de ikke undergraver 
kildevernet som en menneskerettighet.  

 

Vedtas de foreslåtte endringene i straffeprosessloven, mener vi følgende forslag fra Arbeiderpartiet 
og Senterpartiets må få sin tilslutning fra samtlige partier: 

 

«Stortinget ber regjeringen foreta en konsekvensutredning av hvordan de ulike tiltakene i 
Prop. 68 L (2015-2016) vil påvirke kildevernet, og komme tilbake til Stortinget med en 
vurdering av tiltak for å sikre et effektivt kildevern.» (Innst. 343 L (2015-2016) s. 10) 

 

Undersøkelser vier at områdene der det finnes flest anonyme kilder er innenfor utenriks- og 
kriminalstoff, særlig innenfor korrupsjon, underslag og bedrageri med store skadevirkninger for 
offentlige og private virksomheter. Dette kan være saker det er viktig å få frem i den offentlige 
debatt. Saker som også kan bidra til å avsløre alvorlig kriminalitet. Det er med andre ord ingen 
motsetning mellom oppklaring av kriminelle saker og massemedienes kildevern. Kildevernet 
beskytter samfunnet og borgernes rett til å bli informert om saker av allmenn interesse. Fra et 
samfunnsperspektiv er vernet nødvendig for å få frem informasjon som ellers ikke ville kommet frem. 
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