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Til: Landsstyret 

Fra: Ina Lindahl Nyrud 

Dato: 21.01.2019 

 

Høring: Kildevernreglene i straffeprosessloven og tvisteloven 
Justis- og politidepartementet foreslår nye kildevernregler. Høringsfristen er 1. februar. Bakgrunnen er 
Stortingets anmodningsvedtak nr. 431 av 17. januar 2017, der det blant annet bes om at den svenske 
kildevernordningen utredes. I Sverige har journalister taushetsplikt om anonyme kilders identitet, og 
ordningen er supplert med et etterforskningsforbud. Dette har NJ en rekke ganger bedt om, og arbeidet 
med vår uttalelse er derfor en prioritert sak. 

Siden høringsfristen kommer så tett opp mot landsstyremøtet, og fordi man i denne saken samarbeider 
med flere av de andre aktørene i bransjen, fremlegges det ikke for landsstyret et endelig forslag til 
høringsuttalelse. Det bes om at sekretariatet får fulllmakt til å jobbe videre med forslaget helt opp mot 
høringsfristen, og at det fattes vedtak om at den bygger oppunder følgende hovedprinsipper: 

• Forslagene er kun en «sikring» av kildevernet og dermed kun en kodifisering av gjeldende rett. NJ 
vil «styrke» kildevernet, og kan her vise til parallelle utredninger fra både Straffeprosesslovutvalget 
(NOU 2016:24) og Kulturdepartementets forslag til ny medieansvarslov.  

• Departementet har to alternative forslag til hvem som kan påberope seg kildevernet. NJ vil gå for 
alternativet som bygger på forslag til ny medieansvarslov, men understreke at også fagpressen må 
inkluderes. Det vil si at vernet vil omfatte de redaktørstyrte journalistiske mediene, men også 
frilansere og journaliststudenter. 

• Når det gjelder forslag om unntak fra kildevernet, ønsker NJ primært et absolutt kildevern som i 
presseetikken. 

• Subsidiært foreslår departementet «en viss skjerping» av vilkårene for å pålegge unntak fra 
kildevernet. NJ mener dette ikke går langt nok som følge av praksis fra Høyesterett og Den 
europeiske menneskerettsdomstolen, og vil vise til forslaget vi fremmet i vår høringsuttalelse til 
Straffeprosesslovutvalgets innstilling i 2016.  

• NJ vil etterlyse en bestemmelse om vern av upublisert materiale, som departementet mener det 
ikke er behov for.  

• Departementet er i tvil om kildevernet bør omgjøres til en regel om lovbestemt taushetsplikt. NJ vil 
vise til forslaget vi fremmet til Straffeprosesslovutvalget om slik taushetsplikt. Det vil innebære at 
kildevernet ikke bare vil bli begrenset til rettsforhandlinger, slik det er i dag, men også gjelde 
overfor andre offentlige myndigheter. Vi vil også vise til svensk rett, der kildevernet i tillegg gjelder 
overfor visse private aktører. 

• Departementet foreslår ikke noe etterforskningsforbud. NJ vil legge ved en erklæring fra vår 
søsterorganisasjon i Sverige, som viser at deres ordning fungerer svært godt, og at taushetsplikten 
må sees i sammenheng med forbudet mot å etterforske hvem som er journalisters anonyme kilder. 

Øvrige deltajler og problemstillinger vil blir presentert til diskusjon i møtet. 

Forslag til vedtak: 

• Sekretariatsleder gis fullmakt til å fullføre høringsuttalelsen i tråd med nevnte hovedprinsipper og 
tilbakemelinger fra debatten i landsstyret. 


