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Forord 

 

 

Fiktiv identitet er et relativt nytt beskyttelsestiltak i Norge, og det foreligger lite dokumentasjon 

på området. Spørsmål som angår fiktiv identitet er av sikkerhetsmessige årsaker også sterkt 

taushetsbelagt. Begge disse faktorer har ført til at datainnsamlingen har vært krevende, noe som 

også har gjort arbeidet med denne masteroppgaven særdeles spennende og utfordrende.  

 

To personer fortjener kreditt for denne oppgavens tilblivelse. Først og fremst vil jeg trosse 

janteloven og takke meg selv som forfatter. Uten min innsats og energi hadde denne oppgaven 

aldri blitt til. Innsatsen hadde imidlertid ikke vært mulig uten min fremragende veileder 

Professor dr. juris Dag Wiese Schartum som hele veien har kommet med særdeles konstruktiv 

kritikk og rettledning. Jeg er derfor svært takknemlig for å ha blitt gitt muligheten til å ha 

Schartum som veileder.
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1 Innledning 

 

1.1 Bakgrunn og aktualitet 

 

Hvert år utsettes mange kvinner for vold og trusler av nåværende eller tidligere 

samværspartner. En rekke av disse kvinnene har også barn som enten er vitne til den 

pågående volden og/eller også selv offer for vold. De siste tallene fra politiet viser til 5284 

tilfeller av familievold i 2008.1 I tillegg til disse innberettete tilfellene som inkluderer alt fra 

drap og drapsforsøk til legemsfornærmelser, må man regne med store mørketall. Vold i 

hjemmet er ofte forbundet med skyld og skam, og mange prøver å skjule forholdene for 

omverdenen.   

 

I 2007 utarbeidet VG en omfattende metoderapport i forbindelse med Skup-prisen 2007 

som viser til 63 etterlatte, morløse, mindreårige som en følge av vold i nære relasjoner i 

perioden 2000-2007.2Kripos drapsstatistikk3 viser at 32 personer ble drept i Norge i 2008. 

23 av de 32 drapsofrene hadde en kjent relasjon til gjerningspersonen(e) som 

familiemedlem, venn eller bekjent. Av disse står 6 angitt som gift, skilt/separert eller 

tidligere samboere. Statistikken viser ytterligere 3 ofre som dreier seg om relasjonene 

barn/foreldre eller foreldre/barn. Dette betyr at 9 av 32, eller litt i overkant av 28 % av alle 

drap begått i Norge i 2008 er ofre for vold i nære relasjoner. Det fremgår ikke av 

                                                 
1 Statistikk over familievold. Sist besøkt 8. mai 2010. Tilgjengelig online på 

https://www.politi.no/rad_fra_politiet/vold_i_nare_relasjoner/statistikk/. 
2 VG, metoderapport 2007. Sist besøkt 8. mai 2010. Tilgjengelig online på 

http://www.skup.no/Metoderapporter/2007/05._72_kvinner_drept._av_sine_mennVerdens_GAng_.pdf. 
3 Kripos drapsstatistikk 2008. Sist besøkt 8. mai 2010. Tilgjengelig på 

https://www.politi.no/vedlegg/statistikk/Vedlegg_1.pdf. 
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statistikken hvor mange av de drepte kvinnene som hadde barn med enten overgriper eller 

annen mann. Tallene viser også at i løpet av de siste 11 år har 82 kvinner blitt drept av 

partner eller tidligere partner.  

 

I februar 2000 la regjeringen Bondevik frem handlingsplanen ”Vold mot kvinner”, der det 

foreslåes en rekke forebyggende tiltak i tillegg til å sikre ofrene nødvendig støtte og 

oppfølging. Et av punktene i denne planen er økt personopplysingsvern for personer utsatt 

for alvorlig vold og trusler.4 Begrunnelsen var at gjeldende bestemmelser ikke inneholdt 

noen muligheter for å endre fødselsnummer. Handlingsplanen dannet bakgrunnen for et 

forslag om innføring av et nytt kapittel II a i politiloven5 om fiktiv identitet, hvor hensikten 

var å sikre nettopp denne gruppen mennesker en bedre rettsbeskyttelse. Endringsloven ble 

vedtatt i desember 2002 og trådte i kraft 1. januar 2004. I praksis innebærer fiktiv identitet 

en rett til å anvende fingerte personopplysninger, herunder fødselsnummer for et bestemt 

tidsrom eller uten tidsbegrensning.6 Utformingen har store likhetstrekk med 

pseudonymisering, hvor det opprettes et alias for den virkelige identitet uten at den ekte 

identiteten slettes.7 

 

1.2 Trusselutsatte 

 

Det finnes en rekke ulike situasjoner hvor vold og trusler er av en slik art at den eller de 

som trues vil ha behov for beskyttelse. Trusselutsatte personer omfatter både vitner som 

lever i frykt for kriminelle de har angitt/vitnet mot, individer som står i fare for å bli 

tvangsgiftet, offer for vold i nære relasjoner mv.. Problemområdet i denne oppgaven 

avgrenses til å omfatte kvinner som er utsatt for vold i nære relasjoner og personer i samme 

                                                 
4 Vold mot kvinner 2000-2003, pkt. 9.2.5. 
5 Ot.prp. nr. 117 (2001-2002), om lov om endringer i politiloven og straffeloven (fiktiv identitet). Endring av 

lov om politiet (politiloven) 4. august 1995 nr. 53. 
6 Jfr. Politiloven § 14h første ledd. 
7 Se avsnitt 4.5. 
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husstand, fortrinnsvis felles barn med overgriper. Oppgaven avgrenses videre til å gjelde 

heterofile parforhold med en mannlig trusselutøver. Trusselutsatte som har felles barn med 

overgriper møter en annen og mer komplisert situasjon enn i de tilfeller hvor barn ikke er 

involvert.8 I slike tilfeller kan fars rettigheter etter barnelova utgjøre et aktivt hinder for at 

kvinnen kan nyttiggjøre seg av et så sterkt beskyttelsestiltak som fiktiv identitet.  

 

 

Jeg har funnet det mest hensiktsmessig å behandle spørsmål som innbefatter felles barn 

med overgriper i separate avsnitt. Dette ikke minst på grunn av de særlige lovbestemmelser 

som regulerer forhold som omhandler barn. Familievold er et uttrykk for mangelfull 

beskyttelse av barn, og er i strid med det grunnleggende prinsipp om barnets beste som er 

godt forankret i norsk rett både gjennom FNs barnekonvensjon,9 barnelova10 og 

barnevernloven.11 I tillegg pålegger barnekonvensjonen art. 19 blant annet partene å 

beskytte barna mot alle former for fysisk eller psykisk vold, skade eller misbruk mv. At 

vold mot barn ikke er akseptert kommer også frem i annen lovgiving, ikke minst enkelte 

bestemmelser i straffeloven12 og i lov om kjønnslemlestelse.13 Barnets rett til beskyttelse 

vil imidlertid kunne komme i motstrid med fars rettigheter etter barnelova, spesielt i 

forbindelse med spørsmål som omhandler samvær14 og de plikter og rettigheter som faller 

inn under foreldreansvar. 15 Selv om barnekonvensjonens fremhever hensynet til barnets 

beste, går det samtidig frem av art. 3 at barnets skal være ”et” grunnleggende hensyn og 

ikke ”det” grunnleggende hensyn. I dette ligger at barnets beste ikke nødvendigvis er det 

                                                 
8 Barn med annen mann enn overgriper reiser også problemer. Dette blir imidlertid ikke behandlet i denne 

oppgaven.  
9 FNs konvensjon om barns rettigheter av 20. november 1989, jfr. Art. 3. 
10 Lov om foreldre og barn 8. april 1981 nr. 7, jfr. § 48 første ledd. 
11 Lov om barneverntjenester 17. juli 1992 nr. 100, jfr. § 4-1 første ledd første punktum. 
12 Jfr. Kap 19 (Generelle bestemmelser om seksualforbrytelser), kap. 21 (frihetsberøvelse) og Kap. 22 

(legemsbeskadeligelse og legemsfornærmelse). 
13 Lov om forbud mot kjønnslemlestelse 15. desember 1995 nr. 74. 
14 Jfr. Barnelova § 43 første ledd første pkt.  
15 Jfr. Barnelova kap. 5 samt § 47 om innsynsrett. 
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eneste hensyn som skal ivaretas, og at det kan eksistere andre interesser som kan bli 

vektlagt. I tillegg vil barnet også ha en selvstendig rett til samvær med begge foreldrene.16  

 

 

1.3 Problemstillinger 

 

Jeg har valgt å dele problemstillingen inn i to hoveddeler. I den første delen, som også 

utgjør hovedtyngden av oppgaven, gir jeg en beskrivelse av fiktiv identitet ut i fra flere 

ulike perspektiver og betrakter tiltaket komparativt med adressesperre. Den andre delen tar 

for seg rettsikkerhetsmessige aspekter ved saksbehandling og klagebehandling i tilknytning 

til avgjørelser om fiktiv identitet. 

 

 

1. Hva er fiktiv identitet og adressesperre, og i hvilken grad er disse tiltakene egnet til 

å beskytte kvinner og barn? 

 

Fiktiv identitet17 er et beskyttelsestiltak som innebærer at den trusselutsatte gis rett til å 

anvende fingerte personopplysninger. Dette gjelder både fødselsnummer så vel som andre 

opplysninger som kan tenkes å identifisere vedkommende. Ved adressesperre18 som er et 

svakere beskyttelsestiltak er det kun adressen som holdes skjult for private og/eller 

offentlige aktører. Problemstillingen avgrenses til en analyse av de to beskyttelsestiltakene 

ut i fra et juridisk, organisatorisk, strukturelt, sikkerhetsmessig og barnerettslig perspektiv. 

I tillegg vil jeg drøfte enkelte rettspolitiske spørsmål som reiser seg. Dette gjelder spesielt 

refleksjoner om det etiske ved å iverksette beskyttelsestiltak som begrenser offerets 

livsutfoldelse fremfor å begrense voldsutøvers frihet. Avslutningsvis vil jeg foreta en 

komparativ vurdering av de to beskyttelsestiltakene. Jeg avgrenser behandlingen av de 

                                                 
16 Jfr. Barnelova § 42 og EMK art. 8 nr. 1. 
17 Behandles i kap. 4. 
18 Behandles i kap. 3. 
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barnerettslige spørsmål til å gjelde de tilfeller hvor trusselutsatte har felles barn med 

overgriper. Problemer som reiser seg om trusselutsatte har barn med andre enn overgriper 

blir derfor ikke behandlet. Spørsmål i tilknytning til politiets oppfølging av personer som 

har fått et positivt vedtak på fiktiv identitet, vil heller ikke bli berørt.  

 

2. Er saksbehandlingsprosessen vedrørende fiktiv identitet egnet til å ivareta 

trusselutsattes rettssikkerhet? 

 

Beslutninger som angår fiktiv identitet er enkeltvedtak etter forvaltningsloven, hvor 

beslutningsmyndigheten ligger hos Politidirektoratet med Justisdepartementet som 

klageorgan. Problemstillingen vil bli analysert ut i fra generelle forvaltningsrettslige 

prinsipper. De rettssikkerhetsmessige spørsmål avgrenses til å gjelde forhold knyttet til 

klageadgangen, herunder klageorganets upartiskhet og søkers mulighet for kontradiksjon. I 

tillegg vil jeg se på søkers mulighet for overprøvelse av domstolene med utgangspunkt i de 

ulike typer skjønn. Jeg har valgt å gi spørsmål knyttet til saksbehandlingsprosessen en 

separat behandling,19fordi det er min oppfatning at dette gir en mer oversiktlig fremstilling. 

Jeg har heller ikke funnet det nødvendig å benytte adressesperre som 

sammenligningsgrunnlag for å få frem vesentlige trekk knyttet til 

saksbehandlingsprosessen i forbindelse med fiktiv identitet.   

 

 

 

1.4 Metode og rettskilder 

 

Forvaltningsinformatikk er et tverrfaglig emne, som berører spørsmål knyttet til ulike 

områder innen samfunnsvitenskap, informatikk og jus. Både oppgavens oppbygging og 

metodebruk vil derfor bære preg av dette. I den videre fremstilling har jeg valgt et 

forskningsdesign som i overveiende grad er analytisk-deskriptivt. I starten av arbeidet 

                                                 
19 Se kapittel 6 og 7. 
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hadde jeg ingen klar forestilling om hva fiktiv identitet innebar. På dette stadium av 

prosessen kan designet beskrives mer som eksplorerende idet jeg gjorde en rekke 

forundersøkelser i form av dokumentstudier, hovedsakelig med fokus på rettskilder og 

juridisk litteratur. Formålet var å innhente bakgrunnskunnskap tilstrekkelig til å kunne gi en 

utfyllende beskrivelse av fiktiv identitet ved å belyse ordningen fra flere ulike perspektiver 

og eventuelt finne sammenhenger mellom en eller flere av disse.20  

 

Åpenhet ansees som viktig i forskningssammenheng, og jeg har derfor gitt en omfattende 

redegjørelse for alle relevante data, metoder, kilder og andre forhold som har hatt 

betydning for oppgaven. Dette er gjort for at resultatene skal kunne etterprøves og ev. 

kontrolleres med tanke på om de oppfyller de viktigste kvalitetskriteriene som reliabilitet 

og validitet.21Enkelte av metodene og undersøkelsesoppleggene som går igjen i flere deler 

av oppgaveteksten er beskrevet i detalj nedenfor. For mer inngående beskrivelse av de 

øvrige opplegg, henvises til de innledende avsnitt om opplegg og metode som er gitt foran 

hvert kapittel.  

 

Store deler av oppgaven gjør bruk av rettsdogmatisk metode,22 og med anvendelse av de 

rettskildeprinsipper og faktorer som er gjeldende for norsk rett. Dette skjer ut i fra en 

gjennomgang av argumenter som skriver seg fra juridiske fremstillinger, 

domsbegrunnelser, aktuelle lover og forskrifter med mer. Formålet er å klarlegge hva som 

er gjeldende rett på området. I beskrivelsen anvendes tradisjonelle rettskilder som lover, 

konvensjoner, forskrifter, forarbeider, domsavgjørelser, sedvanerett og juridisk litteratur. 

De viktigste konkrete nasjonale rettskildene på området er lovtekster, primært politiloven23, 

                                                 
20 F. eks. sammenhengen mellom beskyttelsestiltakets struktur og graden sikkerhet det representerer. 
21 Se f. eks. Grønmo 2007, kap. 12. 
22 Jeg er oppmerksom på at betegnelsen ”rettsdogmatisk” kan fremstå som noe misvisende. Både oppgavens 

karakter og min rolle som ikke-jurist tilsier at metodikken aldri kan bli fullstendig og komplett. Når jeg i 

oppgaveteksten henviser til rettsdogmatisk metode, vil dette alltid innebære en forenklet variant.  
23 Lov om politiet 4. august 1995 nr. 53. 
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barnelova24, forvaltningsloven25 og straffeloven26 med tilhørende forarbeider, og også 

forarbeidende til endringer i den aktuelle lov. I forbindelse med adressesperre vil 

folkeregisterforskriften27 utgjøre den sentrale rettskilde. Internasjonale konvensjoner vil bli 

vektlagt der disse har betydning. Dette gjelder særskilt Menneskerettskonvensjonen28 

(EMK) og FNs barnekonvensjon29 som begge er inkorporert i norsk rett, og som i henhold 

til menneskerettsloven30 har forrang ved motstrid med annen lovgiving. Selv om dette 

innebærer at konvensjonene faller inn under norsk rett, er de allikevel ikke av særnorsk 

opprinnelse. Jeg har derfor valgt å presisere at dette dreier seg om internasjonale 

konvensjoner i de sammenhenger hvor jeg benytter disse som argumentasjonsgrunnlag.   

 

Enkelte juridiske problemstillinger vil bli besvart ved hjelp av andre metoder. Dette gjelder 

bl.a. drøftelsen av rettsvesenets innstilling til barns omgang med en voldelig forelder. Jeg 

har her anvendt kvalitativt materiale i form av domsavgjørelser, hvor utfallet av dommene 

er generalisert og danner bakgrunn for en analyse av om det har forekommet endringer i 

slike holdninger i de senere år.31 Opplegget beskrives mer inngående i avsnitt 3.1. I enkelte 

sammenhenger har jeg også anlagt et rettspolitisk perspektiv, med betraktninger om hva 

gjeldende rett kan inneholde. Dette dreier seg om politiske drøftelser om hvordan juridiske 

spørsmål best kan løses, og er følgelig ikke å betrakte som en juridisk metode.  

 

Ikke alle problemer som drøftes er av ren juridisk karakter, og en juridisk orientert 

metodikk er derfor ikke egnet til å belyse ethvert spørsmål som behandles. I enkelte 

                                                 
24 Lov om foreldre og barn 8. april 1981 nr. 7. 
25 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker 10. februar 1967. 
26 Almindelig borgerlig Straffelov 22. mai 1902 nr. 10. 
27 Folkeregisterforskriften av 9. november 2007 nr. 1268. 

28 Den europeiske menneskerettskonvensjonen av 4. november 1950. 
 
29 FNs konvensjon om barns rettigheter av 20. november 1989. 
30 Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven) 21. mai 1999 nr. 30. 

Jfr. §§ 2 og 3. 
31 Jeg har valgt å legge betraktningen fra året 2003. Dette er gjort med henblikk på at dette også var året hvor 

FNs barnekonvensjon ble inkorporert i norsk rett.  
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sammenhenger har jeg anvendt kvalitative teknikker basert på direkte kontakt med 

nøkkelpersoner på bestemte områder. Jeg startet arbeidet med å utvikle en åpen 

intervjuguide hvor jeg skrev ned relevante spørsmål som jeg antok det ville være viktig å få 

besvart. Nye spørsmål reiste underveis i arbeidet med oppgaven, samtidig som andre ble 

slettet fra guiden. Det fremgikk til slutt at spørsmålene vanskelig kunne besvares av et 

intervjuobjekt alene, og at anmodninger nødvendigvis måtte rettes til flere personer 

tilknyttet forskjellige virksomheter. Dette gjaldt både typiske nøkkelinformanter med 

betrodde stillinger innen det offentlige som kunne tenkes å sitte inne med 

førstehåndsinformasjon, så vel som respondenter med en mer indirekte tilknytning til 

problemstillingen.32  Formålet med spørsmålene var i hovedsak å fremskaffe konkrete 

opplysninger om faktiske forhold knyttet til fiktiv identitet, som det var vanskelig å finne 

skriftlig informasjon om. Noen av svarene jeg mottok ble også gjort til gjenstand for 

analyse på tvers av andre kilder, spesielt med henblikk på om det var samsvar mellom det 

som sto nedskrevet i annet materiale.33  

 

Spørsmålenes karakter og formål samt mengden potensielle informanter/respondenter var 

hovedbegrunnelsen for et valg om la kontakten foregå via henvendelser på e-post fremfor 

personlige intervjuer. Svakheten ved denne form for kommunikasjon er imidlertid 

manglende mulighet til å forklare de spørsmål som ønskes besvart, noe som kan føre til 

misforståelser. Mange av de spørsmål jeg ønsket svar på var imidlertid korte og konkrete 

og/eller av en slik art at de vanskelig kunne misforståes. Ut i fra effektivitetshensyn, ikke 

minst i form av raskere og sikrere svarprosent, vurderte jeg derfor elektroniske 

henvendelser som den beste kommunikasjonsform. Jeg anså det også som en klar fordel å 

ha informantenes uttalelser skriftlig, da dette reduserer feilkildene f. eks. i forbindelse med 

misoppfatning av ytringer. En informant er benyttet i mer utstrakt grad enn de øvrige.34 

                                                 
32 Skillet mellom informant og respondent anvendes ikke alltid konsekvent i faglitteraturen (se bl.a. Grønmo 

2007:120). Jeg har valgt å sette dette skillet mellom personer med direkte ekspertise og personer som av ulike 

årsaker kommer indirekte i berøring med problemstillingen.  
33 Som f. eks. lover og forarbeider. 
34 Fagansvarlig for vitnebeskyttelse Morten Glavin, Org.krim Seksjonen, Politidirektoratet. 
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Årsaken til dette er informantens nære relasjon til spørsmål som berører problemstillingen, 

i tillegg til at han hele tiden har vært svært imøtekommende behjelpelig med å besvare de 

spørsmål jeg måtte sitte inne med. Totalt sendte jeg forespørsler til 11 

informanter/respondenter. Samtlige ble gitt en kort informasjon om hva henvendelsen 

gjaldt og hvorfor jeg anså det som viktig å få svar på akkurat disse spørsmålene. Ca. 55 % 

(6 personer) av de spurte svarte positivt på henvendelsen, ca. 20 % (2 personer) ga ingen 

respons, mens ca. 25 % (3 personer) uttalte at de ikke hadde nødvendig kompetanse til å 

besvare mine spørsmål og henviste meg videre til andre.  

 

Deler av oppgaven er også basert på dokumentanalyser i form av rapporter, 

forskningsarbeider, rettsavgjørelser, statistisk materiale med mer. Materialet jeg har 

anvendt stammer fra forskjellige fagdisipliner, er skrevet ut i fra forskjellig hensikt, og 

omfatter både norsk og utenlandsk litteratur. Utvalget er foretatt ut i fra en oppfatning om 

at variasjon gir et bedre grunnlag for å få med bredden innenfor hvert tema når kunnskapen 

skal sammenstilles. Dette har gitt meg større forutsetninger til å trekke egne slutninger på 

selvstendig basis. Enkelte kilder har også fått en mer sentral plass i oppgaven. Dette gjelder 

spesielt Eidheims rapport (2007) om å leve på sperret adresse.  I tillegg har jeg benyttet 

meg av matematisk mengdeteori i forbindelse med en skjematisering av 

beskyttelsestiltakenes grunnleggende struktur. Valget er foretatt ut i fra en oppfatning om at 

dette er en metode som er godt egnet til å avgrense de egenskaper jeg ønsker å fremheve i 

kompliserte strukturer, og gjøre fremstillingen mer konkret og oversiktlig. Samtidig har jeg 

lagt vekt på det intersubjektive i fremstillingen - det vil si å fremlegge objektive resultater 

som ikke bærer preg av for eksempel partsinteresser eller ønsker.35  

 

Alle figurer som forekommer i teksten36er egenproduserte, og konstruert ut i fra tilegnet 

kunnskap om de aktuelle emner.  

 

 

                                                 
35 Mer om metodikken i avsnitt 5.1. 
36 Med unntak av fotografiet av skjermbilde i fig. 5-3, avsnitt 5.3. 
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1.5 Disposisjon av oppgaven 

 

Flere fundamentale begreper vil bli systematisk brukt gjennom store deler av 

oppgaveteksten.  For å gi en fullgod fremstilling av problemstillingen har jeg i et 

innledende kapittel 2 gitt en mer omfattende forklaring av sentrale begreper. 

Problemstilling nr. 1 blir besvart i kapitlene 2-5. I denne besvarelsen har jeg først valgt å gi 

adressesperre og fiktiv identitet en separat behandling,37 for deretter å drøfte tiltakene 

komparativt i et eget kapittel.38 Rettspolitiske spørsmål som jeg har funnet grunnlag for å 

behandle mer omfattende, er samlet i et eget avsnitt.39 Dette gjelder etiske spørsmål 

vedrørende tiltak som begrenser offerets livsutfoldelse fremfor å begrense overgripers 

frihet. Rettsvesenets holdninger til barns beskyttelse mot en voldelig fordeler er også vil 

også bli drøftet i et rettspolitisk perspektiv. 

 

Den forvaltningsrettslige delen av problemstillingen blir behandlet separat.40 Da 

forvaltningsrett er et omfattende og komplisert felt, har jeg funnet det nødvendig å gi en 

grundig redegjørelse og analyse av de forvaltningsrettslige prinsipper som er relevante for 

de forhold jeg ønsker å belyse. Deretter knyttes prinsippene særskilt til forhold knyttet til 

saksbehandlingsprosess og klageadgang ved fiktiv identitet. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37 Henholdsvis Kap. 3 og 4. 
38 Kap. 5. 
39 Se avsnitt 5.6. 
40 Kap. 6 og 7. 
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2 Sentrale begreper i tilknytning til beskyttelse m ot vold i nære relasjoner.  

2.1 Vold og integritetskrenkelser 

 

Med vold i nære relasjoner menes i denne oppgaven vold som begås mot kvinner og barn i 

det private rom og som utøves av en person med en nær relasjon til ofrene, fortrinnsvis 

nåværende eller forhenværende ektefelle/partner.41Den nære forbindelsen mellom partene 

står i sterk kontrast til rene voldshandlinger, og fører til at det psykiske overgrep oppleves 

like alvorlig som de fysiske handlinger. Dette er også en av de faktorer som muliggjør 

denne type vold. Per Isdal, psykolog og leder for stiftelsen Alternativ til vold (ATV) 

klassifiserer vold ut i fra fem hovedgrupper som angitt i sirkelen i fig. 2-1 (Isdal 2000, 

kapittel 3). 

ForfølgelseForfølgelseForfølgelseForfølgelseFredsFredsFredsFreds----
forstyrrelseforstyrrelseforstyrrelseforstyrrelse

Fare forFare forFare forFare forlivlivlivliv
ogogogoghelsehelsehelsehelse / / / /
grovgrovgrovgrovvoldvoldvoldvold

TruslerTruslerTruslerTruslerellerellerellereller
legemslegemslegemslegems----

fornærmelserfornærmelserfornærmelserfornærmelser

AlvorligeAlvorligeAlvorligeAlvorlige
inngrepinngrepinngrepinngrep i i i i

frihetfrihetfrihetfrihet

LegemsLegemsLegemsLegems----
beskadigelsebeskadigelsebeskadigelsebeskadigelse

FysiskFysiskFysiskFysiskvoldvoldvoldvold
PsykiskPsykiskPsykiskPsykiskvoldvoldvoldvold
SeksuellSeksuellSeksuellSeksuellvoldvoldvoldvold
MateriellMateriellMateriellMateriellvoldvoldvoldvold
LatentLatentLatentLatentvoldvoldvoldvold

 
Figur 2-1 Vold og integritetskrenkelser 

                                                 
41 Begrepet vold i nære relasjoner omfatter også normalt forhold som tvangsgifte og kjønnslemlestelse, og 

andre overgripere som for eksempel foreldre og svigerforeldre. Generelt sett er det heller ikke begrenset 

utelukkende til heterofile parforhold.  
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De ulike former for vold kan forekomme i varierende grad, omfang og kombinasjon og gi 

seg utslag i ulike grader av integritetskrenkelser som kan omfatte alt fra 

legemensfornærmelser til grov vold med fare for liv og helse.  Alle integritetskrenkelser 

som fremgår av figuren er regulert i norsk lov.42  

 

 

2.2 Identitet 

 

 

Vold og integritetskrenkelser kan også betraktes som et fysisk eller psykisk angrep mot en 

persons identitet.43 Hvordan begrepet identitet skal forståes er avhengig av både fagdisiplin 

og hvilken kontekst det benyttes i. I tilknytning til fiktiv identitet vil det 

forvaltningsinformatiske perspektiv stå sentralt, og hovedvekten vil ligge på den formelle 

identitet, det vil si den identitet som finnes nedtegnet i offentlige og private registre. 

Identitet i denne forbindelse kan også betraktes som ”et sett med attributter som til sammen 

danner en unik referanse til en bestemt fysisk person” (JD 2007:24). Disse attributtene er 

ofte knyttet til elektroniske datasystemer, hvor de anvendes som ”nøkler” til å fastsette 

andre data (jf. relasjonsdatabaser). Slike nøkkeldata kan omfatte kjennemerker som 

fødselsnummer, kontonummer, kundenummer, telefonnummer, etternavn mv. Hvilke data 

som benyttes som nøkkelinformasjon, og hva slags informasjon disse peker på er avhengig 

av typen register. Schartum (2008) gir en beskrivelse av denne forbindelsen som ”den du er 

registrert som i samsvar med en disposisjon/bestemmelse hos en registreringsenhet.44 Et 

klassisk eksempel er Folkeregisteret hvor svært mange offentlige og private aktører har 

tilgang. Den viktigste nøkkelen her er fødselsnummeret som peker på sammenhenger som 

familierelasjoner, sivilstand og adresse, men også forhold som arbeidstillatelse eller 

                                                 
42 Eks. strl. Kapitlene 21 og 22. 
43 Ordet identitet stammer fra det latinske ordet ”idem”, som betyr ”samme”. Jfr. Merriam webster dictionary, 

tilgjenglig online på http://www.merriam-webster.com/dictionary/idem. 
44 JD 2008 s. 11. 
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tilhørighet til Den norske kirke.45Andre registre kan for eksempel være kunderegistre hvor 

kundenummeret utgjør nøkkelen, og peker på informasjon som navn, adresse, 

kredittkortnummer mv.  

 

Identitet kan videre betraktes ut i fra ytterligere to perspektiver. G. Nunner-Winkler 

(2001:1147) viser til sosial og personlig identitet definert ved tre typer kriterier, fysiske 

attributter, sosiale kriterier og psykologiske egenskaper. Alle slike kjennetegn konvergerer 

når de benyttes til å fastslå en persons identitet, og kan derfor også systematisk settes 

sammen om man går inn for å finne en bestemt person. Howard (2000) definerer 

tilsvarende identitet langs to dimensjoner. Sosial identitet definert via medlemskap i ulike 

sosiale grupper, og personlig identitet som dreier seg om de idiosynkratiske (særegne) 

attributter som skiller et individ fra et annet. Relasjonene mellom de tre identitetstyper kan 

fremstilles i et Venn-diagram (fig.2-2). 

SOSIAL
IDENTITET

PERSONLIG
IDENTITET

FORMELL
IDENTITET

 
Figur 2-2 Relasjonene mellom de tre identitetstyper 

                                                 
45 Generelt om folkeregistrering. Sist besøkt 8. mai 2010. Tilgjengelig på 

http://www.skatteetaten.no/Artikler/2002/Generelt-om-folkeregistrering/. 
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Selve kjernen til identitet er den personlige identitet som inkluderer fysiske, visuelle og 

auditive karakteristika som etnisitet, kjønn (definert ved materielle egenskaper), 

fingeravtrykk, stemmeleie, handikap og særegne trekk ved utseende, men også hvordan 

personen oppfatter seg selv (selvbildet). Med sosial identitet menes hvordan personen 

fremstår utad overfor omverdenen. Det kan dreie seg om faktorer som klær og hår, 

gruppetilhørighet, yrkesstatus, utdannelse, medlemskap i bestemte organisasjoner, politisk 

retning og fritidsinteresser. Sosial identitet kan videre innbefatte holdninger, atferd og 

kommunikasjonsmønster. Slike attributter vil i stor grad være sosialt skapt, formet av de 

påvirkninger en person har vært utsatt for gjennom livet, og må derfor betraktes som 

fenomener på et symbolsk nivå. Disse symbolske konstruksjoner kan allikevel være så godt 

etablert i individet at de fremstår som en integrert del av den personlige identitet, og kan 

derfor også være svært vanskelig å endre.  

 

Både fragmenter av den personlige og den sosiale identitet kan opptre i ulike registre, og 

vil dermed samtidig være å betrakte som formelle identiteter. Eksempelvis kan bestemte arr 

og kjennemerker være nedfelt i et strafferegister, mens andre registre kan inneholde 

opplysninger om utdannelse, arbeidsgiver og medlemskap i politiske/religiøse 

organisasjoner. En psykiatrisk historikk og ulike former for funksjonshemming vil normalt 

være oppført i helseregistre og hos NAV. Nyere biometriske systemer46 vil i tillegg kunne  

innholde data om stabile fysiske kjennemerker som for eksempel fingeravtrykk, irismønster 

og DNA. Den formelle identitet kan derfor betraktes som en delmengde av den personlige 

og den sosiale identitet, da det alltid vil finnes en eller flere faktorer som vil være registrert 

i ulike registre hvor de kan bli gjenstand for systematisk søk. Modellen viser at det ikke er 

lett å sette noe klart skille mellom de forskjellige former for identitet, og at langt flere sider 

ved personligheten enn de rent formelle kan være nedtegnet i forskjellige registre. Dette 

kan skape problemer for en person som lever med fingerte personopplysninger, da slike 

opplysninger kan være identifiserende til tross for at fødselsnummeret er endret.   

 

                                                 
46 Systemer som måler biologiske mønstre som for eksempel fingeravtrykk, DNA og irismønster. 
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Å være seg selv innebærer ikke nødvendigvis å være den samme hele livet. Deler av den 

sosiale og den personlige identitet vil hele tiden være i forandring samtidig som vesentlige 

sider av den formelle identiteten holdes inntakt. Sosial status og gruppetilhørighet kan 

endres om de økonomiske forhold rundt individet endrer seg, politiske oppfatninger kan 

skifte, og ved å inngå ekteskap/samboerskap eller skilsmisse vil man få en annen sivilstatus 

og kanskje også føle tilhørighet til andre grupper mennesker med andre verdier enn de man 

tidligere identifiserte seg med. Helhetlig sett er identitet følgelig ikke en statisk, 

uforanderlig tilstand med eksplisitte kjennetegn som man bærer med seg livet igjennom. 

Normalt vil den formelle identitet endres som en følge av endringer i den personlige eller 

sosiale identitet (eksempelvis om en person endrer sivilstatus). Ved anvendelse av fingerte 

personopplysninger blir situasjonen motsatt ved at den formelle identiteten endres først, og 

øvrige sider av identiteten må ofte tilpasses den nye formelle identitet for å oppnå optimal 

beskyttelse.   

 

 

2.3 Identifisering 

 

Identitet, som beskrevet i foregående avsnitt, indikerer at det finnes flere måter å 

identifisere en person på. Det er samtidig viktig å markere et skille mellom identifisering 

og autentisering. Canavan (Canavan 2001:16) definerer identifikasjon som ”prosessen å 

identifisere seg selv til en annen instans eller bestemme identiteten til et individ eller 

instans som du kommuniserer med”. Autentisering er en måte å føre bevis for at du er den 

du hevder å være. Med utgangspunkt i de forskjellige former for identitet har jeg selv valgt 

å formulere tre hovedgrupper identifikasjon jeg finner formålstjenlige i denne sammenheng 

- formell identifikasjon (autentisering), visuell identifikasjon og kunnskapsidentifikasjon. 

Formell identifikasjon innebærer det samme som de generelle prinsipper om autentisering 

slik dette ofte defineres i litteraturen, mens de to øvrige hovedgrupper er formulert på 

selvstendig basis ut i fra tilegnet kunnskap om temaet.47   

                                                 
47 Henviser særskilt til teorien beskrevet i avsnitt 2.2. 
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Formell identifikasjon skal i det følgende bety å autentisere seg selv ved å fremsette en 

påstand om en bestemt identitet, og hvor påstandens korrekthet kontrolleres og lar seg 

verifisere av et eller annet system. Autentisering kan skje manuelt ved fremvisning av 

identitetsdokumenter som pass og førerkort, eller også elektronisk ved samhandling over 

internett. Tradisjonelt betraktes autentisering ut i fra en struktur som omfatter noe du vet 

(passord, fødselsnummer), noe du har (førerkort, smartkort) og noe du er (fysiske 

kjennetegn som for eksempel irismønster og fingeravtrykk).48 Det kan være vanskelig å 

trekke klare grenser mellom de ulike kategorier, da disse ofte flyter i hverandre. Et 

førerkort er både en fysisk gjenstand (noe du har) som fremvises for legitimering, samtidig 

som førerkortnummeret (noe du vet) kan benyttes til autentisering. Tilsvarende er et 

fødselsnummer noe du har og samtidig noe du vet, og kan i enkelte sammenhenger benyttes 

(alene eller sammen med annen informasjon) til autentisering i elektroniske systemer. Både 

manuell og elektronisk autentisering kan utføres både av den personen det gjelder, men 

også av andre. Opplysninger om en annen kan gi uautorisert tilgang til en rekke nettbaserte 

tjenester som kan inneholde sensitiv informasjon, og ved benyttelse av annens 

legitimasjonskort sammen med forfalsket fullmakt/ underskrift er det mulig å få 

autorisasjon til for eksempel en annens bankkonto. Sistnevnte angir ytterligere en kategori 

autentisering, nemlig autentisering via performans (noe du gjør). Biometriske systemer kan 

imidlertid være svært problematisk å kompromittere om de er riktig utformet, da det er 

vanskeligere å imitere en annens fysiske kjennetegn som for eksempel irismønster.49 

 

 

Med visuell identifikasjon menes her gjenkjennelse av en person blant en mengde 

mennesker ut i fra de karakteristiske attributter som personen innehar. I motsetning til 

                                                 
48 Se f. eks. Schartum 2008, s. 10 i Rapport 05.11.2008, Justisdepartementet. Utredning om fødselsnummer, 

fingeravtrykk og annen bruk av biometri i forbindelse med lov om behandling av personopplysninger § 12. 
49 Se f. eks. NOU 2009:1, Individ og integritet, personvern i det digitale samfunn avsnitt 9.7 og Schartum 

2008 i rapport, 05.11.2008, Utredning om fødselsnummer, fingeravtrykk og annen bruk av biometri i 

forbindelse med lov om behandling av personopplysninger § 12, avsnitt 2.4 
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formell identifikasjon som er basert på rene fakta som finnes lagret i både elektroniske og 

manuelle systemer, dreier visuell identifikasjon seg om gjenkjennelse. Det er med andre 

ord ikke et system som fastslår hvem personen er ut i fra klare kriterier. Gjenkjennelse kan 

foregå direkte ved at en person som har hatt en relasjon til vedkommende kjenner denne 

igjen, eller indirekte via for eksempel venner, bekjente eller familie. Visuell identifikasjon 

kan både forekomme tilfeldig eller også som et resultat av mer omfattende, forutgående 

forsøk på å spore opp en person.   

 

 

Begrepet kunnskapsidentifikasjon betegner situasjonen å kjenne igjen en person på 

bakgrunn av kunnskap man sitter inne med om denne. Typisk vil være innsikt i 

familieforbindelser, sykehistorikk, miljøer vedkommende har tilknytning til og 

yrkesområder, men også kjennskap til vedkommendes tankegang og rutiner. Profilering på 

internett kan videre føre til at en person blir identifisert. Kunnskap om en persons 

personlige og sosiale identitet og særegne attributter gjør det mulig å foreta et bevisst søk, 

enten ved å lete etter vedkommende i bestemte sammenhenger/miljøer eller ved å benytte 

opplysningene til søk i forskjellige registre. Normalt vil de fleste mennesker kun kjenne til 

enkelte sider ved personer de omgås. Arbeidskollegaer kjenner ofte den identitet som vises 

når man er på jobb, mens deltagere i interesseforening vil ha kunnskap om helt andre sider. 

Jo bedre kjennskap man har til en person, jo større kunnskap vil man normalt ha om de 

enkelte karaktertrekk som beskriver vedkommende, og jo lettere vil det være å sette 

sammen disse symbolene til et helhetlig bilde. Dette innebærer at det kan være langt 

vanskeligere å skjule seg for en person man har hatt en nær relasjon til over lengre tid enn 

mer tilfeldige bekjentskaper, og det kan ofte være nødvendig med sterke beskyttelsestiltak 

for ikke å bli oppsporet. 

 

De deler av den sosiale og den personlige identitet som ikke samtidig er formelle identiteter 

kan ha stor relevans i forbindelse med den trusselutsattes egeninnsats for at beskyttelsen 

skal være så optimal som mulig. Manglende evne eller vilje til å forandre særegne sider ved 

personlighet og atferd kan gjøre det enklere for en forfølger å spore opp vedkommende 
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samtidig som dette er en del av vurderingen som foretaes i forbindelse med om 

beskyttelsestiltak skal iverksettes.50 

 

2.4 Risikoanalyser 

 

For en trusselutsatt vil de ulike sider ved identiteten kunne spille en avgjørende rolle i 

forbindelse med hvor lett det er å skjule seg for en forfølger. I noen tilfeller vil risikoen 

knyttet til identifisering og oppsporing være så stor at det er nødvendig å iverksette sterke 

beskyttelsestiltak for å hindre at dette skjer. Vurdering av den foreliggende fare og behovet 

for beskyttelse skjer ofte med utgangspunkt i en risikoanalyse som har til formål å 

kartlegge risikoen knyttet til en situasjon og ut i fra dette fremskaffe et underlag for 

beslutninger som angår sikkerhet. Blant annet benyttes risikoanalyser innen forebyggende 

politiarbeid med henblikk på analyser som tar utgangspunkt i et generelt bilde av 

kriminaliteten (Eidheim 2007:29). I forbindelse med behandling av personopplysninger 

anvendes risikoanalyser for bl.a. å kartlegge faren for og konsekvensene av et evt. 

sikkerhetsbrudd.51 Selv om det innen hvert fagområde ofte anvendes standarder knyttet til 

et bestemt formål, eksisterer det allikevel generelle trekk ved risikoanalyser som det er av 

betydning å ha et visst kjennskap til. I det følgende anvendes teorier fra boka 

”Risikoanalyse – teori og metoder” (Rausand og Utne 2009) som basis for denne generelle 

beskrivelsen. Boka er skrevet i den hensikt å skape en bedre forståelse for de metoder og 

tilnærminger som finnes i spesialiserte risikoanalysestandarder (s. 5). Terminologien vil 

senere bli anvendt i min beskrivelse av sikkerheten knyttet til adressesperre og fiktiv 

identitet.52  

 

                                                 
50 Se for øvrig avsnitt 4.4. 
51 Jfr. FOR 2000-12-15 nr 1265: Forskrift om behandling av personopplysninger 

(personopplysningsforskriften), kapittel 2.  
52 Se spesielt avsnitt 3.5 og 4.5 i tillegg til avsnitt 5.2. 



 20

Generelt går en risikoanalyse ut på å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe 

og føre til skade på verdier vi ønsker å ta vare på, sannsynligheten for at slike hendelser vil 

inntreffe i fremtiden i tillegg til en kartlegging av hvilke skader hendelsene vil kunne 

påføre den/det som skal beskyttes. Det er videre viktig å forsøke å avdekke årsaken til at 

hendelsene inntreffer, ikke minst for å kunne iverksette tiltak som kan redusere muligheten 

for at disse skal forekomme i fremtiden (Rausand og Utne, 2009:4)  

 

Et fundamentalt begrep innen risikoanalyser er ”konsekvens”, hvis mening og definisjon 

bl.a. er avhengig av hva slags type risiko som vurderes. Selv om eventuelt skadeomfang 

alltid vil være å anse som en alvorlig konsekvens, og nødvendigvis også stå sentralt i 

vurderinger som gjelder iverksettelse av beskyttelsestiltak, så vil det i slike sammenhenger 

også være andre faktorer som må sees i relasjon til selve integritetskrenkelsen.53  

 

Farekilder og trusler er to sentrale begrep som finnes i enhver risikoanalyse. Med 

” farekilde” menes en egenskap, en tilstand eller et forhold som kan lede til en uønsket 

hendelse” (Rausand og Utne 2009:41). Farekilden kan endre seg over tid, men betraktes 

normalt som forholdsvis stabil. En trussel (Rausand og Utne 2009:43) defineres som en 

farekilde knyttet til en villet eller ondsinnet handling. Den eller de som foretar trusselen 

kalles på fagspråket for trusselagenter, og omfatter personer med både intensjon og 

kapasitet til å utføre handlingen. I motsetning til farekilder som ansees å inneha en relativt 

stabil struktur, vil imidlertid intensjoner, og følgelig også trusler, kunne endres raskt. 

Aktuelle farekilder i den videre fremstilling kan blant annet være informasjonssikkerhet, 

felles barn med overgriper, nettbaserte tjenester mv. som er å betrakte som forholdsvis 

stabile strukturer.54 Slike strukturer kan utgjøre en potensiell trussel mot personens identitet 

og i verste fall føre til at den trusselutsatte identifiseres. Den som utøver trusselen utgjør 

den selvfølgelige trusselagent i enhver situasjon som omhandler vold i nære relasjoner. 

Trusselutøveren kan ofte ha et ukontrollert atferdsmønster med en utvikling som kan gå 

både i retning av å bli enda farligere til å miste interessen for offeret helt. I tillegg kan det 

                                                 
53 Se bl.a. avsnitt 3.4 og 4.4.  
54 Se bl.a. avsnitt 3.5, 4.5 og Kap. 5. 
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inntreffe tilfeldige hendelser i trusselutøvers liv som kan gi opphav til akutt sinne med 

etterfølgende reaksjon.   

 

 

2.5 Generelt om beskyttelsestiltak 

 

Kvinner og barn som er utsatt for vold og trusler kan i dag bli tilbudt ulike grader av 

beskyttelse avhengig hvor alvorlige integritetskrenkelser55 som foreligger. Den enkleste 

formen innbærer en mobil voldsalarm som er ment som et midlertidig tiltak for å løse 

akutte problemer. Siden anvendelsen av voldsalarm har et kortsiktig perspektiv, ansees den 

ikke å falle inn under kategorien beskyttelsestiltak, og vil derfor ikke bli behandlet 

nærmere i denne oppgaven. Adressesperre56 innebærer at den trusselutsatte kan søke om at 

det nedlegges forbud mot at vedkommendes adresse oppgies til private og/eller offentlige 

personer og organisasjoner. Hvem som sperres for innsyn er avhengig av hvilken grad av 

adressesperre som innvilges. Som navnet tilsier er sperren er knyttet til adressen og ikke til 

person, og den trusselutsatte vil fortsatt ha sitt fødselsnummer intakt. Fiktiv identitet57 er 

den sterkeste form for beskyttelse og innebærer en rett til å anvende fingerte 

personopplysninger. Tiltaket står i en særstilling, idet personen det gjelder registreres med 

nytt fødselsnummer i Folkeregisteret.  

 

Både adressesperre og fiktiv identitet dreier seg i hovedsak om tiltak knyttet til den 

formelle identitet, selv om det i begge tilfeller også vil være nødvendig å foreta endringer i 

både den sosiale så vel som den personlige identitet for at beskyttelsen skal kunne fungere 

optimalt. Ved adressesperre vil alle attributter fortsatt ligge intakt i elektroniske systemer 

og det er ikke foretatt noen endring av de referansenøkler som peker mot andre data knyttet 

til personen, herunder adressen. Dette innebærer blant annet at autentiseringsprosedyrer vil 

                                                 
55 Se avsnitt 2.1.  
56 Se Kap. 3. 
57 Se Kap. 4. 
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være de samme som før adressesperren ble iverksatt. Personopplysninger endres ikke men 

blir kun underlagt restriksjoner i forbindelse med hvem som gis innsyn i opplysningene. 

Ved fiktiv identitet derimot, endres de fleste sider ved den formelle identitet. Personen det 

gjelder får tildelt nye attributter som peker mot helt andre data enn de som tidligere var 

tilknyttet personen. Selv om de opprinnelige referansenøkler knyttet til den ekte identitet 

ideelt sett bør bli slettet fra de forskjellige elektroniske systemer, foreligger det allikevel en 

viss grad av sannsynlighet for at disse fortsatt vil finnes intakt i enkelte databaser. Den 

negative konsekvensen for begge beskyttelsestiltakene er imidlertid at de legger 

begrensninger på trusselutsattes frihet og livsutfoldelse, mens voldsutøver kan fortsette å 

leve som normalt. Det er den trusselutsatte selv og hennes familie som selv må bære 

belastningen ved å leve med den isolasjon som tiltakene fører med seg. Begge 

beskyttelsestiltak bærer dermed preg av å ha en tosidig natur. På den ene siden fremstår de 

som et gode ment for å hindre vold, trusler og overgrep, mens de på den andre siden legger 

en sterk begrensing på offerets livsutfoldelse. 

3 Adressesperre 

 

3.1 Opplegg og metode 

 

Muligheten for EDB-sperringer av adresser ble innført i 1980.58Tiltaket består i dag av to 

nivåer: fortrolig adresse, hvor det nedlegges et forbud mot at offentlige instanser kan oppgi 

den trusselutsattes adresse til private aktører, og strengt fortrolig adresse hvor heller ikke 

offentlig ansatte har tilgang til folkeregistrerte opplysninger. I særlig alvorlige tilfeller kan 

det også anvendes navneendring i kombinasjon med f. eks. strengt fortrolig adresse.  

 

                                                 
58 Sivilombudsmannens årsmelding (Somb 1994 34 (1994 142). 
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Avsnitt 3.2 er en deskriptiv fremstilling av de bestemmelser som gjelder i forbindelse med 

adressesperre, hvor jeg har anvendt en forenklet form for rettsdogmatisk metode. 

Beskyttelsestiltaket er regulert i forskrift, og den konkrete rettskilde som er lagt til grunn er 

folkeregisterforskriften.59Beslutninger om adressesperre er enkeltvedtak etter 

forvaltningsloven. Det har ikke lykkes å finne domsavgjørelser hvor saken har blitt 

gjenstand for overprøving av domstolene, og har derfor ikke vært mulig å legge rettspraksis 

til grunn i min beskrivelse av gjeldende rett.  

 

Som en illustrasjon på typen integritetskrenkelser som kan foreligge i tilfeller hvor en 

trusselutsatt lever under sperret adresse, har jeg i avsnitt 3.3 anvendt kvalitativt materiale i 

form av domsavgjørelser og avgjørelser fra Erstatningsnemnda for voldsofre. De utvalgte 

avgjørelser er tilknyttet det barnerettslige området, og er hentet fra Lovdatas online 

database ut i fra søkeordene ”sperret adresse” og ”hemmelig adresse”.60 Utvalget er foretatt 

på bakgrunn av at barnerett har stor relevans i henhold til problemstillingen, og dommene 

vil i tillegg bli anvendt i andre deler av oppgaven.61 Avgjørelsene fra Erstatningsnemnda 

for voldsofre omhandler økonomisk erstatning grunnet skader som følge av vold, og er 

valgt som supplement da disse gir et mer omfattende bilde av de foreliggende 

integritetskrenkelser. Begrunnelsen for en slik metodikk er at konkrete forhold som ligger 

bak adressesperre har vist seg vanskelig dokumenterbare, fordi slike saker nødvendigvis er 

strengt taushetsbelagt. Et mulig utgangspunkt for å illustrere de foreliggende 

integritetskrenkelser kunne vært intervjuer med trusselutsatte som lever under sperret 

adresse.62  I tillegg til å være tidkrevende, kan slike intervjuer også tenkes å være preget av 

trusselutsattes subjektive oppfatning av situasjonen, og vil ikke nødvendigvis gi konkret 

svar på hvilke faktorer som ble lagt til grunn i forbindelse med innvilgelse av 

beskyttelsestiltaket.  

                                                 
59 Folkeregisterforskriften av 9. november 2007 nr. 1268. 
60 Erfaringsmessig er det disse betegnelsene som brukes i domsavgjørelser, og ikke ”adressesperre”.  
61 Se spesielt avsnitt 3.6 og 5.5. 
62 Jfr. bla. Eidheim 2007. 
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På bakgrunn av en analyse av gjeldende rett, opplysninger fra informanter og 

dokumentstudier, har jeg i avsnitt 3.4 utarbeidet en illustrasjon som viser gangen i 

saksbehandlingsprosessen. Den viktigste dokumentkilden er rapporten ”Å leve på sperret 

adresse”(2007), utarbeidet av kriminolog og forsker ved Politihøgskolen Solgunn Eidheim 

på oppdrag av Justisdepartementet. Konkrete rettskilder er utvalgte bestemmelser i 

straffeloven og folkeregisterforskriften. Avsnitt 3.5 er en kvalitativ beskrivelse av 

sikkerheten knyttet til adressesperre, og potensielle farekilder som kan tenkes å foreligge. 

Bakgrunnen for beskrivelsen er dokumentkilder, både i form av litteratur, opplysninger fra 

informanter og mediekilder, i tillegg til gjeldende rett. Deler av beskrivelsen bygger også 

på identitets- og identifiseringsfremstillingen i avsnitt 2.2 og 2.3 i tillegg til begreper og 

definisjoner gitt i avsnitt 2.4 om risikoanalyser. Den kvalitative karakteristikken vil senere 

bli skjematisert og anvendt i en analyse av struktur og sikkerhet i avsnitt 5.2.63  

 

I avsnitt 3.6 har jeg valgt å gi en kortfattet beskrivelse av gjeldende rett i forbindelse med 

muligheten for å få innvilget sperret adresse når trusselutsatte har felles barn med 

overgriper. Den eneste konkrete rettskilde jeg har funnet i denne forbindelse er 

forarbeidene til ny § 48 annet ledd i barnelova.64 Som en understøttelse av de 

rettsoppfatninger som fremkommer her, har jeg anvendt annet rettsmateriale som 

domsavgjørelser fra tingretten og lagmannsretten, i tillegg til en uttalelse fra 

Justisdepartementets lovavdeling. Ut i fra de samme søkekriterier som angitt over, har jeg 

valgt ut 15 dommer knyttet til det barnerettslige området. Disse utgjør et kvalitativt 

grunnlag for en analyse av domstolenes syn på barns rett til beskyttelse mot en voldelig 

forelder, og vil senere i oppgaven bli brukt i en drøftelse av om domstolene har endret syn 

på slike spørsmål i de senere år.65 

  

                                                 
63 Nærmere beskrivelse av metodikken er gitt i avsnitt 5.1. 
64 Ot.prp.nr. 103(2004-2005). 
65 Se også avsnitt 5.5. 
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3.2 Generelle bestemmelser  

 

Vilkårene for tildeling av adressesperre reguleres av folkeregisterforskriften66 hvor det går 

frem at en person skriftlig kan søke om at det nedlegges forbud mot at vedkommendes 

adresse oppgis til private personer og institusjoner.67 Sperren er tidsbegrenset og gjelder 

ikke lenger enn behovet tilsier. I henhold til gjeldende bestemmelser kan den ikke vare 

lengre enn ett år.68 Er behovet for beskyttelse fortsatt tilstedeværende, må den trusselutsatte 

søke på ny. 

 

Adressesperring graderes etter to forskjellige nivåer69. Fortrolig adresse eller kode 7 

innebærer at adressen er sperret for innsyn fra private, men er derimot tilgjengelig for alle 

offentlige myndigheter. Politiet opplyser på sine nettsider70 at adressesperren er ment å 

fungere som et varsel til de offentlige myndigheter om at opplysninger om adressen ikke 

skal gies ut til private. Forbudet mot privat innsyn er imidlertid ikke absolutt, og i særskilte 

tilfeller kan adressen gies ut til private som f. eks. kreditorer i forbindelse med forfalte 

krav. Et eksempel på dette kan være lån i private banker eller finansinstitusjoner hvor 

kreditor kan få adressen utlevert forbindelse med innfordring, om det kan dokumenteres 

skriftlig at kravet eksisterer. Strengt fortrolig adresse, eller kode 6, innebærer at 

vedkommendes adresse er sperret for innsyn både fra offentlige og private. Den registrerte 

adressen vil være Skattedirektoratet som er ansvarlig for at post sendes videre personen det 

gjelder.71Det er kun folkeregisterpersonell i bostedskommunen og autoriserte personer i 

Skattedirektoratet som vil ha tilgang til bostedsadressen. Avgjørelser som angår 

                                                 
66 folkeregisterforskriften av 9. november 2007 nr. 1268. 
67 Jfr. folkeregisterforskriften § 9-5 første ledd første pkt. 
68 Jfr. folkeregisterforskriften § 9-5 annet ledd andre pkt. 
69 I den nye forskriften fra 2007 anvendes ikke lenger begrepene kode 6 og 7, men strengt fortrolig og 

fortrolig. Kodebegrepene benyttes imidlertid fortsatt flere steder, bl.a. på politiets nettsider.  
70 Politiets nettsider – om adressesperre. sist besøkt 8. mai 2010. tilgjengelig online på 

https://www.politi.no/rad_fra_politiet/vold_i_nare_relasjoner/voldsoffer_og_kvinne/adressesperre/. 
71 I henhold til Morten Glavin, Politidirektoratet, gjelder dette imidlertid kun post som inneholder offentlige 

skatte- og ligningsdokumenter (tilsvar, e-post datert 6.desember 2009). 
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adressesperre er enkeltvedtak og følger forvaltningsloven regler.72 I henhold til forskriften 

er det skattekontoret som kan fatte vedtak om at adressen skal sperres dersom det kan 

dokumenteres at det foreligger skade på liv, legeme eller helse.73 Klage over vedtak om 

tildeling eller fornyelse av adressesperre rettes til Skattedirektoratet.74 

 

 

3.3 Integritetskrenkelsen  

 

De materielle vilkår som må foreligge for at en trusselutsatt skal gis adgang til å anvende 

sperret adresse, er at det kan dokumenteres fare for skade på liv, legeme eller helse.75 Hva 

som skal til for at disse vilkårene skal være oppfylt, lar seg imidlertid ikke besvare entydig. 

Omstendighetene vil nødvendigvis variere fra søknad til søknad, og følgelig også være 

gjenstand for en individuell vurdering av den totale situasjon. En ensidig betraktning av de 

foreliggende integritetskrenkelser ut i fra et juridisk perspektiv vil sannsynligvis heller ikke 

være tilstrekkelig til å fastslå hvorvidt det foreligger fare for at trusselutsattes skal bli utsatt 

for slike krenkelser som beskrevet i folkeregisterforskriften. Andre faktorer som f. eks. 

trusselutøvers motivasjon og kapasitet til å sette disse ut i livet vil trolig også utgjøre en 

vesentlig del av det totale trusselbildet.76 Ut i fra forskriftens ordlyd er det imidlertid 

sannsynlig å anta at integritetskrenkelsen må ha et visst omfang, og trolig vil omfatte 

forbrytelser som bl.a. grovere legemsfornærmelser og legemsbeskadigelser,77 eventuelt 

også trusler78 og frihetsberøvelse.79 De materielle vilkår kan også tenkes vurdert ut i fra 

                                                 
72 Jfr. særskilt kapitlene  IV-VI. 

73 Jfr. folkeregisterforskriften § 9-5 første ledd siste pkt. 
74 Jfr. folkeregisterforskriften § 9-5 annet ledd siste pkt. 
75 Jfr. folkeregisterforskriften § 9-5 første ledd siste pkt. 
76 Behandles nærmere i avsnitt 3.4. Se også avsnitt 4.4 og 5.2. 
77 Jfr. Strl. §§ 228 og 229. 
78 Jfr. Strl. § 227. 
79 Jfr. Strl. § 223. 
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strl. § 219,80 hvis formål er å fange opp det helhetlige i mishandlingen, og ikke bare 

betrakte volden som enkeltstående handlinger.81 De utvalgte rettsavgjørelser er anvendt 

som en illustrasjon på forhold som kan tenkes å ligge bak anvendelse av sperret adresse 

som beskyttelsestiltak.82 

 

I en dom fra Oslo Tingrett83 som gjaldt fars samvær med felles datter, hadde mor og barn 

levd på sperret adresse siden november 2005 grunnet vold og trusler. De foreliggende 

integritetskrenkelsene var til dels av grov karakter: spark i magen som førte til sterke 

smerter og blødninger i lang tid fremover, sparking og slag med belte, bortføring av felles 

barn (for en kortere periode), utskalling av tenner, drapstrusler mot mors familie i 

hjemlandet og vold fra mannens familie/venner. I tillegg til dette hadde far tidligere vist seg 

kompetent til å anskaffe falske pass. I en sak fra Hålogaland Lagmannsrett84 angående 

samvær med felles barn, var voldsutøver tidligere dømt til fengsel i Sverige i 1 år og 6 

måneder for grov mishandling og trusler. Dommen ble senere redusert og tiltalen endret til 

mishandling. Trusselutsatte hadde i 2006 fått innvilget adressesperre og voldsalarm. 

Integritetskrenkelsene beskrives som ”et terrorregime med vold og trusler over en lang 

periode”, mens konsekvensene av mishandlingen angis bl.a. ved at trusselutsatte har fått 

diagnosen posttraumatisk stresslidelse.85 I en dom fra Agder Lagmannsrett86 som gjaldt fars 

rett til samvær med sine barn, levde også mor og barna på sperret adresse. Voldsbildet i 

denne saken var gjentagende grov vold fra barnets far gjennom mange år. Volden hadde 

bestått i slag mot magen under svangerskap, kraftig dytting som førte til fall og tap av 

bevissthet, grove trusler, en gang ved bruk av kniv mot strupen, og ellers trusler om at far 

                                                 
80 I kraft fra 1. januar 2006. 
81 Jfr. Ot.prp. nr. 113 (2004-2005) s. 35. 
82 Se for øvrig avsnitt 3.1. 
83 TOSLO-2007-138987. 
84 LH-2007-31595. 
85 En diagnose på de kroniske psykologiske virkninger av å bli utsatt for overveldende livspåkjenninger. Et 

brudd på de grenser som ethvert individ trenger for å ta vare på autonomi og integritet.  
86 LA-2007-96227. 



 28

skulle drepe både mor og barna og kidnappe barna og ta de ut av landet. Også to av barna 

hadde blitt utsatt for direkte vold fra far.  

 

Eksempler på foreliggende integritetskrenkelser finnes også i to avgjørelser fra 

Erstatningsnemnda for voldsofre. I den ene saken87 ble en kvinne i perioden 1998 til 2003 

utsatt for fysiske og psykiske overgrep, herunder trusler og slag mot hode av en 

nærstående, og fikk som en følge av dette både fysisk og psykisk skade med en angitt 

uføregrad på 50 %. Det oppgies at hun har måttet flytte hele fem ganger til anonymt bosted 

som følge av skadevolders voldshandlinger.88Truslene er beskrevet som grove, rettet mot 

liv og helse mot offeret selv, i tillegg til kidnapping av felles datter. Vedtaket omhandler 

vold som inntraff i en periode før bestemmelsene om fiktiv identitet var trådt i kraft, og det 

er derfor uklart hvorvidt hun i dag ville ha kvalifisert til lovens strengeste 

beskyttelsestiltak. Den andre saken89 gjaldt en kvinne som levde under strengt fortrolig 

adresse grunnet legemsfornærmelser, trusler og brudd på besøksforbud. Det forelå også 

dom for strl. §§ 227 (trusler egnet til å skape alvorlig frykt) og 228 første ledd 

(legemsfornærmelse), i tillegg til fem tilfeller av overtredelser etter strl. § 342 annet ledd 

(brudd på ilagt besøksforbud). Som en følge av voldshandlingene hadde kvinnen måttet 

flytte til en annen by og fått innvilget sperret adresse og voldsalarm.  

 

I alle ovenstående situasjoner er både fysisk vold og trusler sentrale faktorer i trusselbildet, 

mens alvorlighetsgraden fremstår som noe forskjellig. Sakene må imidlertid kun ansees 

som illustrerende idet ingen av disse omhandler adressesperre direkte, og beskrivelsene av 

integritetskrenkelsene som gikk forut for beskyttelsestiltaket er derfor begrenset.  

 

 

 

                                                 
87 ENV-2008-1716. 
88 Levde på stengt fortrolig adresse. 
89 ENV-2007-3875. 
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3.4 Forvaltningens organisering og risikovurdering i saker om adressesperre 

 

Avgjørelser om adressesperre er enkeltvedtak, hvor vedtaksmyndigheten i februar 2010 lå 

hos Skattekontoret med Skattedirektoratet som nærmeste klageorgan.90 Morten Glavin 

(POD) opplyser at Justisdepartementet og Politidirektoratet har jobbet med å overføre 

beslutningsmyndigheten til politiet, og håper at overføringen er et faktum i løpet av året 

2010.91 Figur 3-1 gir en fremstilling av forvaltningens organisering i forbindelse med 

behandling av saker som gjelder adressesperre, ut i fra dagens situasjon. 
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Figur 3-1 Forvaltningens organisering i forbindelse med søknad om adressesperre 

  

                                                 
90 Jfr. Folkeregisterforskriften § 9-5 andre ledd fjerde pkt.  
91 Tilsvar på e-post datert 7. desember 2009. 
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Prosessen starter ofte sett ved at trusselutsatte selv, evt. naboer eller andre vitner kontakter 

politiet i forbindelse med en voldsepisode.  I enkelte tilfeller kan det også foreligge 

melding fra andre myndigheter som helsestasjon, barnevern mv. I tilfeller hvor politiet 

forstår at saken gjelder familievold, skal det settes i gang etterforskning for å klarlegge hva 

slags straffbare forhold som kan være begått, deres omfang og varighet.92Etterforskningen 

danner bakgrunn for utarbeidelse av en trusselvurdering, som oversendes Skattekontoret i 

de tilfeller hvor trusselutsatte, ofte i samråd med advokat, har søkt om adressesperre. I 

tilfeller hvor trusselutsatte ikke våger å kontakte politiet, kan trusselvurderinger også 

komme fra representanter fra krisesenter, sosionomer, psykologer mv. (Eidheim 2007:29). I 

99 % av tilfellene, er det imidlertid de lokale politidistrikt som har i oppgave å fange 

opp/forutse trusler, foreta risikoanalyse og iverksette beskyttelsestiltak.93 Skattekontoret 

avgjør hvorvidt trusselutsatte skal få innvilget sin søknad eller ikke. Ved negativt vedtak 

har søkeren mulighet til å påklage dette til Skattedirektoratet.  

 

Ethvert beskyttelsestiltak som vurderes vil være gjenstand for en risikoanalyse. I henhold 

til Morten Glavin (POD), baserer denne analysen seg på en trusselvurdering som 

inneholder innsamlet informasjon om bl.a. trusselutøver, trusselutsatte, vekting av kildene 

til informasjonen mv.94 Trusselvurderingen vil konkludere med et trusselnivå som indikerer 

hvilken type tiltak som kan være hensiktsmessig å iverksette. Tiltakene vil deretter 

avstemmes med personlige og familiære forutsetninger som den trusselutsatte har for å leve 

med de tiltak som foreslåes iverksatt.95Det er vanskelig å gi noe entydig og klart svar på 

hvilke faktorer som vektlegges i en trusselvurdering. Ingen trusselsituasjon vil heller være 

helt identisk med en annen, og vil være gjenstand for en skjønnsmessig vurdering av den 

aktuelle situasjon. Det sterke innslaget av skjønn innebærer samtidig at den enkelte 

                                                 
92 Rundskriv, Politidirektoratet, 15. april 2002, pkt. 4.1. 
93 Olaf Kristiansen /Ole Johan Strømmen, Politidirektoratet Nordiske Kvinner mot Vold, Kristiansand 2004. 
94 Tilsvar på e-post datert 28. januar 2010. 
95 Se også avsnitt 4.4. 
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saksbehandlers eget verdisyn og oppfatninger vil kunne variere ut i fra hvem som 

behandler saken.96  

 

Eidheim (2009:29) understreker at det finnes lite nedskrevet om hva som skal legges i en 

trusselvurdering, men at denne i hovedsak utføres av politiet ut i fra den kjennskap de har 

til hva den enkelte har blitt utsatt for. I en fotnote henviser hun til innstillingen om 

samfunnssikkerhet og risikoforskning fra 2005, og hevder at selv om utredningen i 

hovedsak viser til trusselvurderinger rettet mot rikets sikkerhet, så er enkelte av kriteriene 

også gjenkjennelige fra tradisjonelt politiarbeid. Blant annet benyttes risikoanalyser innen 

forebyggende politiarbeid med henblikk på analyser som tar utgangspunkt i et generelt 

bilde av kriminaliteten.97 Eidheim poengterer videre at det ikke finnes noe forskning om 

hvordan trusselvurderingene i forbindelse med adressesperre blir utformet, men at denne 

ikke kan baseres på antagelser eller kun muntlige uttalelser fra den trusselutsatte. Den som 

foretar trusselvurderingen må ha konkret kjennskap til forholdene for å kunne foreta en 

vurdering av den enkeltes situasjon. (Eidheim 2007:30) 

 

 

3.5 Adressesperre og sikkerhet.  

 

 

Adressesperre innebærer ingen endring av den formelle identitet eller de referansenøkler 

som peker mot andre data knyttet til personen. Alle formelle data og relasjoner mellom 

disse vil foreligge i samme stand som før adressesperren ble innvilget, og sikkerheten rundt 

ordningen vil derfor ligge i hvor robust ordningen er med tanke på evnen til å begrense 

innsyn i den informasjon som ligger lagret om den trusselutsatte. Denne evnen er nær 

relatert beskrivelsen av farekilder i avsnitt 2.4, som henviser til strukturer i den 

trusselutsattes omgivelser som kan utgjøre en potensiell sikkerhetsrisiko i forbindelse med 

                                                 
96 Se for øvrig avsnitt 7.2 om de ulike typer skjønnsutøvelse. 
97 For generell teori om risikoanalyser henvises til avsnitt 2.4. 
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avsløring av personens bostedsadresse. Hvilke farekilder som eksisterer og hvor stor fare 

de enkelte kilder utgjør vil variere fra person til person. For noen trusselutsatte vil felles 

barn med overgriper utgjøre den største trusselen, mens andre igjen kan være knyttet til en 

kommune med dårlig informasjonssikkerhet.  

 

I fig. 3-2 har jeg utviklet et situasjonsbilde hvor jeg har gjengitt de farekilder som generelt 

kan tenkes å utgjøre størst sikkerhetsrisiko. Angivelsen av farekilder er ikke uttømmende, 

og i enkelte sammenhenger er det også en nær relasjon mellom de enkelte faktorer.98 
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Figur 3-2 Potensielle farekilder knyttet til adressesperre 

 

Opplysningene innenfor den rosa sirkelen angir attributter knyttet til den trusselutsattes 

identitet. Det er grunnlag for å anta at en av de alvorligste trusler finnes i tilknytning til 

fødselsnummeret som er den referansenøkkel som med størst presisjon kan peke på andre 

data relatert til individet. Dette gjelder ikke minst i forbindelse med nettbaserte tjenester 

hvor utenforstående med kjennskap til fødselsnummeret kan anvende dette til formell 

identifisering.99 Risikoen knyttet til benyttelse av fødselsnummer som autentiseringsmiddel 

                                                 
98 Eksempelvis mellom lekkasje av opplysninger og informasjonssikkerhet. 
99 Jfr. avsnitt 2.3. 
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kan lett oppfattes å stå i et fornuftsstridig forhold til formålet med bruken, slik dette er 

beskrevet i personopplysningsloven100. I § 12 første ledd fremgår det at fødselsnummer og 

andre entydige identifikasjonsmidler bare kan nyttes i behandlingen når det er saklig behov 

for sikker identifisering og metoden nødvendig for å oppnå slik identifisering. I 

forarbeidenes merknader til § 12 101 fremgår det at nødvendighetskravet er oppfylt dersom 

f. eks. navn, adresse og kundenummer ikke er tilstrekkelig for sikker identifisering, i tillegg 

til hvilke konsekvenser en forveksling kan føre til for den registrerte. I bestemmelsens 

andre ledd heter det videre at Datatilsynet i tillegg kan pålegge en behandlingsansvarlig å 

bruke slike entydige identifikasjonsmidler for å sikre at personopplysninger har 

tilstrekkelig kvalitet. Formålet med bruken av fødselsnummer fremstår som en 

kvalitetssikring av personopplysninger for å oppnå en sikker og entydig identifisering. 

Fødselsnummer er imidlertid en identifikator som kan foreligge lett tilgjengelig for 

uvedkommende, ikke minst i tilfeller hvor to parter har hatt et tett samliv. Tilgang til 

fødselsnummeret vil derfor kunne innebære at uvedkommende anvender dette som 

autentiseringsmiddel i elektroniske systemer, noe som kan ha store konsekvenser for den 

registrerte.  En annen interessant betraktning i forbindelse med fødselsnummer som 

identifikator er Norsk Tippings nettsider102 hvor man ved å registrere seg som nettspiller 

blir bedt om å oppgi navn og fødselsnummer og får oppgitt den folkeregistrerte adressen 

direkte på skjermen.103  

 

Begrepet informasjonssikkerhet inkluderer både sikkerheten knyttet til elektroniske 

datasystemer så vel som manuelle rutiner. Dette dreier seg om forhold som i hovedsak er 

regulert i personopplysningsloven § 13 om informasjonssikkerhet104 Selv om menneskelig 

                                                 
100 Lov om behandling av personopplysninger 14. april 2000 nr. 31. 
101 Ot.prp. nr. 92 (1998-99), Kap. 16. 
102 Norsk Tipping, registrering som nettspiller. Sist besøkt 8. mai 2010. Tilgjengelig online på 

https://www.norsk-tipping.no/produktinfo/nettspill/bli_nettspiller. 
103 Jeg har ikke hatt mulighet til å sjekke funksjonen mot personer som lever under fortrolig adressesperre 

(hvor offentlige instanser har innsyn i folkeregistrerte opplysninger). 
104 Se for øvrig avsnitt 5.2. 
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lekkasje kan forekomme på grunn av trusler, er det rimelig å anta at den største potensielle 

faren ligger i ansattes ubetenksomhet og manglende kunnskap/kompetanse i forbindelse 

med ordningen og personvern forøvrig. Felles barn med overgriper kan videre føre til at 

adressen avsløres, spesielt hvis det foreligger en samværsordning mellom overgriper og 

barnet. Trusselutsattes adresse kan også utleveres til private kreditorer i forbindelse med 

forfalte krav, om kravet kan dokumenteres skriftlig.105 Med nettbaserte tjenester menes her 

ikke bare offentlige tjenester, men også profilering på internett i nettsamfunn som f. eks. 

Facebook. Mangelfull endring av sider ved den personlige og/eller sosiale identitet som 

samtidig eksponeres på internett, kan føre til at den trusselutsatte blir gjenstand for 

identifisering ut i fra lett gjenkjennelige trekk.106Det samme vil også være tilfelle i den 

fysiske verden ved opprettholdelse av for eksempel forutsigbare atferds- og 

handlingsmønstre. Med postfunksjonen menes her at den trusselutsatte i mange tilfeller er 

nødt til å oppgi sin strengt fortrolige adresse til en rekke private og offentlige aktører.107  

 

Farekilder som angitt over kan systematisk anvendes av en trusselagent med tilstrekkelig 

motivasjon og kapasitet til å forfølge offeret. Jo større ressurser det legges i å oppspore den 

trusselutsatte, jo større er sannsynligheten for at dette vil skje.  

 

3.6 Felles barn med overgriper 

 

Barnets rett til beskyttelse vil i noen tilfeller kunne komme i konflikt med fars rettigheter 

etter gjeldende lovgiving.108 Det biologiske prinsipp109 står sterkt i det norske rettssystemet, 

og som en følge av dette også samværsrett og kontakt med begge biologiske foreldre. 

                                                 
105 Se også avsnitt 3.2 
106 Dette vil i hovedsak dreie seg om visuell identifisering og kunnskapsidentifisering. Jfr. Avsnitt 2.3. 
107 Morten Glavin (POD), e-post datert 6.desember 2009, at dette kun gjelder offentlige skatte- og 

ligningsdokumenter  
108 Se for øvrig avsnitt 1.2. 
109 Barn har rett til kontakt med sine biologiske foreldre, og foreldre har ”rett til” kontakt med sine biologiske 

barn.  
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Generelt skal det tungtveiende grunner til for å nekte en forelder samvær, noe som også 

fremgår av Høyesteretts praksis på området.110 I dette avsnitt vil jeg først se på om felles 

barn med overgriper har noen innvirkning på hvorvidt trusselutsatte gis adgang til å leve på 

sperret adresse, for deretter å illustrere hvordan domstolene forholder seg til barnerettslige 

spørsmål i saker hvor integritetskrenkelsene er av en slik art at trusselutsatte lever under et 

slikt beskyttelsestiltak.  

 

I forarbeidene til endring av bl. § 48 annet ledd111 går det frem at det ikke ansees som 

nødvendig at spørsmål om samvær og foreldreansvar er avklart før det innvilges 

adressesperre, da det ofte ikke vil være tid til dette før det fattes vedtak. Dette står i kontrast 

til vedtak om fiktiv identitet, hvor slike forhold må være avklart før beskyttelsen 

iverksettes.112 Utsagnet indikerer at felles barn med overgriper ikke vil være til hinder for at 

sperret adresse innvilges. En uttalelse fra Justisdepartementets lovavdeling viser også 

hvordan fars rettigheter i forhold til barnet vektlegges i saker hvor integritetskrenkelsen er 

så alvorlig at mor har fått innvilget adressesperre.113 Problemstillingen gjaldt en fraskilt 

manns rett til innsyn i saksdokumenter og rett til å klage i sak om sperring av den tidligere 

ektefelles adresse når de har felles barn som bor hos moren114. I uttalelsens pkt. 2 går det 

frem at i de tilfeller hvor faren har samværsrett enten ved privat avtale eller fastsatt av 

domstolene, vil sperring av barnets adresse ha en så klar og direkte betydning for den 

faktiske utøvelsen av samværsretten at faren må ansees å være part i saken. I pkt.3 antas det 

at far ikke vil være part i saken om han kun har felles foreldreansvar med mor, da vedtaket 

om sperring av adresse ikke får noen direkte konsekvenser for ham i denne sammenheng. I 

pkt. 5 henvises det til vilkårene for å innvilge adressesperre115 og at vedtakets betydning for 

                                                 
110 Jfr. Rt-2007-967, Rt-1995-946 og Rt-1996-888. 
111 Ot.prp.nr. 103(2004-2005), s. 37. 
112 Se avsnitt 4.6. 
113 JDLOV-2003-395, 21. mars 2003. 
114 Uttalelsen er et svar på brev fra Finansdepartementet 16. januar 2003 der det bes om avklaring av enkelte 

spørsmål knyttet til dokumentinnsyn og klage i saker som gjelder sperring av adresse i Folkeregisteret.  
115 Foreligger fare for skade på liv, legeme og helse. 
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samværsretten ikke vil være et relevant hensyn etter denne bestemmelsen. JL fastslår til 

slutt at det er helt klart at det ikke vil være adgang til å ta hensyn til samværsretten når det 

skal taes stilling til om det er adgang til å sperre adressen.  

 

Tabellen i figur. 3-3 viser en gjennomgang av totalt 15 rettsavgjørelser116 fra tingretten og 

lagmannsretten som vedrører spørsmål knyttet til samvær og foreldreansvar, og hvor mor 

samtidig lever under sperret adresse.117 Avgjørelsene er presentert for å illustrere hvordan 

domstolene vurderer samvær i tilfeller hvor volden er så graverende at mor er tvunget til å 

leve under sperret adresse118 De viser samtidig at sperret adresse ofte innvilges til tross for 

at de barnerettslige spørsmål ikke er avklart. Dommene skriver seg fra perioden 2003-2008, 

dvs. hovedsakelig fra tiden umiddelbart rett før og etter at endringen i barnelovas § 48 

annet ledd trådte i kraft og etter at barnekonvensjonen ble inkorporert i norsk rett. Noen av 

de avgjørelser som skriver seg fra før denne endringen, benytter imidlertid argumenter 

hentet fra forarbeidene og legger disse til grunn i slutningen. Kolonnen lengst til venstre 

viser de viktigste domspremisser som ble lagt til grunn for avgjørelsene, og som ble ilagt 

avgjørende vekt. Kolonnen i midten viser utfallet av samværsspørsmål, mens kolonnen til 

høyre viser hvordan retten vurderte spørsmål om foreldreansvar i de tilfeller hvor dette var 

reist.  

                                                 
116 TOSLO-2006-28054, TOSLO-2007-138987, LG-2008-49320, LB-2008-20063, LA-2007-96227, LF-

2007-179221, LH-2007-192071, LB-2006-177469, LH-2007-738, LG-2005-149492, LF-2005-68815, LB-

2005-118868, LE-2003-3746, LH-2007-31595, LB-2005-18837. 
117 For beskrivelse av utvalg med mer, se avsnitt 3.1. 
118 Se for øvrig avsnitt 5.5 hvor det samme materialet anvendes i en analyse av domstolenes endrede syn på 

saker som omhandler barns samvær med en voldelig forelder.  
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Figur 3-3 Rettsavgjørelser om samvær og foreldreansvar hvor mor lever på sperret adresse 

 

Tabellen viser en klar overvekt av avgjørelser hvor retten vurderer vold som 

diskvalifiserende i forhold til omgang med egne barn. I 10 av de totalt 15 sakene fikk ikke 

far samværsrett med egne barn, mens 4 saker endte i begrenset samvær under tilsyn av en 

tredjeperson hvorav en av disse gjaldt mor som fikk begrenset samvær. Ikke alle saker 

omhandlet foreldreansvar. I de 8 sakene hvor foreldreansvar ikke berøres, skyldes dette at 

far enten ikke hadde del i dette på forhånd, eller også at partene var enige i at mor skulle ha 

dette alene. To av sakene skilte seg ut fra de øvrige. I den ene levde mor på sperret adresse 

grunnet vold og trusler og fra far. Far fikk allikevel full omsorg og foreldreansvar for 

barnet og mor begrenset samvær under tilsyn, da det ble konkludert med at mor hadde 

diktet opp historiene om vold og fått innvilget adressesperre på feil premisser.119 I den 

andre saken120 var tre av de fire barna omsorgsovertatt og levde i fosterhjem, mens mor 

levde på hemmelig adresse under ny identitet med det yngste barnet. Far hadde ikke 

                                                 
119 LB-2006-177469. 
120 LB-2005-118868. 
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samværsrett med noen av barna, og saken gjaldt kun foreldreansvar som han var blitt 

frakjent av tingretten. Dommen endte for øvrig med at Lagmannsretten stadfestet 

tingrettens avgjørelse.   

4 Fiktiv identitet 

 

4.1 Opplegg og metode 

 

Som nevnt i avsnitt 1.1, var begrunnelsen for innføring av et nytt kapittel II a i politiloven 

om fiktiv identitet å gi voldstruede en bedre beskyttelse mot lokalisering av overgriper ved 

en sterkere identitetsbeskyttelse. Fødselsnummer ble i den daværende regjeringens 

handlingsplan121 særlig angitt som en identifikator som gjorde det enkelt å søke seg frem til 

andre opplysninger om et individ. Både tiltaket i seg selv og begrunnelsen for lovendringen 

indikerer at regjeringen ikke betraktet de allerede eksisterende beskyttelsestiltak, herunder 

adressesperre som tilstrekkelig til å gi voldstruede et godt vern mot lokalisering fra 

overgriper. I henhold til uttalelse fra statsråd Knut Storberget,122 var det pr. 14. mai 2009 

innvilget sju søknader om fiktiv identitet av totalt 16 behandlede søknader. Det opplyses 

samtidig at fire søknader var avslått, to var under behandling og tre var trukket. Tallene er 

ikke høyere i dag. Familievoldkoordinator Anne-Bente Kentsrud ved Søndre Buskerud 

politidistrikt opplyser i et intervju i NRK Dagsnytt, 1. februar 2010 samme antall personer 

som lever under fiktiv identitet i dag.  

 

                                                 
121 JD handlingsplan, Vold mot kvinner 2000-2003). 
122 Stortinget - Møte torsdag den 14. mai 2009 kl. 10. Sist besøkt 8. mai 2010. Tilgjengelig online på 

http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2008-

2009/090514/5/#a5. 
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I dette kapittelet har jeg foretatt en beskrivelse og analyse av fiktiv identitet ut i fra ulike 

perspektiver. Metodikken som er lagt til grunn i de ulike avsnitt er derfor varierende. 

Avsnitt 4.2 gir en oversikt over gjeldende rett. Avsnittet bygger i hovedsak på en forenklet 

rettsdogmatisk metode, hvor de primære rettskilder er lov om politiet 4. august 1995 nr. 53, 

kap. II a og tilhørende forarbeider.123 Jeg har ikke funnet andre tilgjengelige rettskilder som 

f. eks. domsavgjørelser, juridisk litteratur eller annen lovgiving.124 Som supplement har jeg 

imidlertid anvendt informasjon fra informanter i tillegg til politiets nettsider.125 Avsnitt 4.3 

gir en beskrivelse av mulige integritetskrenkelser som kan tenkes å foreligge i tilfeller hvor 

trusselutsatte kvalifiserer til et sterkt beskyttelsestiltak som fiktiv identitet. Fremstillingen 

må kun betraktes som illustrerende, da manglende tilgjengelig dokumentasjon har gjort det 

ugjennomførlig å knytte et særskilt undersøkelsesopplegg til beskrivelsene av de 

foreliggende integritetskrenkelser. Jeg har kun funnet en domsavgjørelse som er lagt til 

grunn for gi et bilde av et mulig forhold. Selv om begrepet ”ny identitet” ble funnet i to 

andre rettsavgjørelser, er det imidlertid uklart hvorvidt begrepet her er knyttet til fiktiv 

identitet eller kun dreier seg om en kombinasjon av adressesperre og navneendring.126 Jeg 

har derfor ikke funnet grunnlag for å anvende disse.  

 

Forvaltningens organisering og risikovurdering i avsnitt 4.4 er beskrevet og illustrert på 

bakgrunn av gjeldende rett127 og opplysninger gitt av nøkkelinformanter.128 Opplysninger 

gitt av informanter er analysert opp mot dokumentkilder for å verifisere at det er samsvar 

                                                 
123 Ot.prp. nr. 117 (2001-2002). 
124 Med unntak av saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven. Disse blir imidlertid behandlet særskilt i 

kapittel 6 og 7. 
125 Årsaken til dette er at Kripos her oppgis som saksforberedende organ, noe som ikke fremgår av loven og 

forarbeidene. 
126 I LB-2005-118868  og LH-2007-738. I førstnevnte dom fremgår det av domsteksten at det dreier seg om 

adressesperre og navneendring, mens den andre avgjørelsen er taus om hva forholdet gjelder.  
127 Politiloven kap. IIa. 
128 Se for øvrig avsnitt 1.4 om metodikken. 
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mellom de ulike kildene.129 Det har ikke vært mulig å få tilgang til risikoanalysen som 

beskrives i dette avsnittet. Morten Glavin (POD) opplyser at både denne og det interne 

instruksverk utgitt av POD er taushetsbelagt.130Avsnitt 4.5 om sikkerhet knyttet til fiktiv 

identitet er mer omfattende beskrevet enn for adressesperre. Dettes skyldes i hovedsak 

beskyttelsestiltakets pseudonyme struktur. På bakgrunn av dokumentanalyser knyttet til 

vitenskapelige studier som omhandler pseudonymer, har jeg på selvstendig grunnlag 

formulert en kvalitativ fremstilling av sikkerheten knyttet til fiktiv identitet og potensielle 

farekilder. I likhet med avsnitt 3.5 bygger deler av fremstillingen på avsnitt 2.2 og 2.3 om 

identitet og identifisering, i tillegg til begreper knyttet til risikoanalyse i avsnitt 2.4. Både 

teori og figurer vil også her senere bli anvendt i en analyse i avsnitt 5.2.131 Noe av 

materialet som f. eks. tekniske beskrivelser av pseudonymers natur stammer fra 

utenlandske kilder. Dette dreier seg om beskrivelser som lett kan generaliseres til norske 

forhold. Jeg har derfor ikke hatt noen betenkeligheter med å anvende disse.  

 

Avsnitt 4.6 om felles barn med overgriper, er i hovedsak basert på en forenkelt 

rettsdogmatisk metode hvor jeg gir en beskrivelse av gjeldende rett med utgangspunkt i 

politiloven kap. II a med tilhørende forarbeider,132 og barnelova med tilhørende forarbeider 

til ny § 48 annet ledd.133  

 

 

 

                                                 
129 Foiler fra et foredrag gitt av to representanter fra POD. Se for øvrig avsnitt 4.4 Samme beskrivelse av 

trusselvurderingen er også beskrevet i LB-2005-18837 . 
130 E-post datert 7. april 2010. Glavin informerte samtidig om at det kunne være mulig å søke om innsyn til 

slike dokumenter på særskilte vilkår via Juridisk seksjon (POD). Tidsrammen ble imidlertid for snau for meg 

til å gå i gang med søknader.  
131 Metodikken knyttet til denne analysen er beskrevet mer inngående i avsnitt 5.1. Se for øvrig avsnitt 5.1. 
132 Ot.prp.nr. 103(2004-2005). 
133 Ot.prp.nr. 103(2004-2005). 
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4.2 Generelle bestemmelser 

 

Bestemmelsene om fiktiv identitet trådte i kraft 1. januar 2004 som et eget kapittel II a i 

politiloven134. I motsetning til Sverige som siden 1991 har hatt en egen lov som regulerer 

fiktiv identitet135, var det her et ønske fra departementet om å redusere antall små særlover. 

Plassering i politiloven ble funnet mest hensiktsmessig, fordi det er politiet som ble gitt 

beslutningsmyndighet i slike saker. Avgjørelsen er et enkeltvedtak, og Politidirektoratets 

avgjørelse kan påklages Justisdepartementet.136 Samtlige henvisninger til bestemmelser i 

dette avsnitt viser til politiloven, med mindre ikke annet er nevnt eksplisitt.  

 

Terskelen for å få tillatelse til å benytte fingerte personopplysninger er høy. Vilkårene er at 

søkeren er folkeregistrert, og står i fare for å bli utsatt for alvorlig kriminalitet rettet mot 

liv, helse eller frihet (§ 14a første ledd). Hva som ligger i dette vil være gjenstand for en 

skjønnsmessig vurdering ut i fra den konkrete situasjonen. Tillatelse til å anvende fingerte 

personopplysninger kan bare gis dersom andre tiltak ikke kan gi tilstrekkelig vern ( § 14a 

annet ledd). I henhold til forarbeidene137 vil det veie tungt om mindre inngripende tiltak har 

vært prøvet uten at dette har gitt den trusselutsatte tilstrekkelig beskyttelse. Dette angis 

imidlertid ikke som noe vilkår, og i noen situasjoner vil trusselbildet være slik at det er 

åpenbart at andre beskyttelsestiltak ikke vil kunne gi den nødvendige beskyttelse. Også 

andre personer i søkerens husstand kan gies tillatelse til å anvende fingerte 

personopplysninger (§ 14a tredje ledd). I forarbeidenes merknader til de enkelte 

bestemmelser (kap.10) heter det at dette er nødvendig, da det ellers vil være mulig å spore 

opp den trusselutsatte ved hjelp av de øvrige husstandsmedlemmers personopplysninger. I 

enkelte tilfeller kan det settes vilkår dersom dette er nødvendig for å begrense de ulemper 

som bruken av fiktive personopplysninger kan medføre for andre (§ 14a fjerde ledd). Dette 

                                                 
134 Lov om politiet 4. august 1995 nr. 53. 
135 Jfr. Lag (1991:483) om fingerade personuppgifter. 
136 Jfr. politiloven § 14b tredje ledd.  
137 Ot.prp. nr. 117 (2001-2002) avsnitt 7.2.3. 
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kan bl.a. omfatte vilkår om at søkeren må ordne opp i rettslige forpliktelser som 

vedkommende har pådratt seg før en evt. innvilgelse av søknaden.  

 

Politidirektoratet avgjør om en person skal gis tillatelse til å benytte fingerte 

personopplysninger (§ 14b første ledd) etter at den trusselutsatte selv har fremsatt en 

søknad, fortrinnsvis i samråd med det lokale politidistrikt. I forarbeidenes merknader til 

bestemmelsen (kap. 10) fremgår det at det at det lokale politidistrikt vil kunne bistå 

Politidirektoratet i vurderingen av om fiktiv identitet er et nødvendig beskyttelsestiltak. En 

slik deltakelse innebærer imidlertid at de kun vil få viten om at det foreligger en søknad 

som er under behandling, men ikke få kjennskap til hvilke fingerte personopplysninger som 

eventuelt fastsettes. Det hviler samtidig en plikt på den trusselutsatte å gi opplysninger om 

alle rettsforhold som vil bli berørt av tillatelsen (§ 14c). Dette dreier seg om forbindelser 

som bør klarlegges for å gjøre vanskelighetene etter skiftet mindre.138 I forarbeidene legges 

det imidlertid til grunn en forståelse for den vanskelige livssituasjonen den trusselutsatte 

befinner seg i, og presiseres at forberedende polititjenestemann må være aktiv i 

innhentingen av opplysninger. Politidirektoratet kan, uhindret av bestemmelser om 

taushetsplikt, innhente opplysninger hos andre offentlige myndigheter når dette ansees som 

nødvendig for vurderingen av om tillatelse skal gis (§ 14d). I henhold til merknadene til 

bestemmelsen (Kap. 10) innbærer dette at det kan bli påkrevd å informere en ansvarlig 

person hos de aktuelle myndigheter om grunnlaget for anmodningen. I slike tilfeller er det 

dermed ikke bare utvalgte personer innen politietaten som vil sitte inne med opplysninger 

om identitetsbyttet. 

 

Fiktiv identitet innebærer ikke bare en endring av fødselsnummer. Også andre formelle og 

praktiske opplysninger må endres slik at de samsvarer med relevante faktorer som for 

eksempel dialekt, utdannelsesbakgrunn og familieforhold.139 Den fiktive identiteten må 

fremstå som så plausibel som mulig, og de nye personopplysningene skal utarbeides i 

samråd med søkeren (§ 14e første ledd). Politidirektoratet har ansvar for at de fingerte 

                                                 
138 Som f. eks opplysninger om gjeldsforhold, eventuelle rettstvister med mer.  
139 Se for øvrig avsnitt 2.2 om sosial og personlig identitet 
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personopplysningene registreres i Folkeregisteret samtidig som den ekte identiteten 

avregistreres (§ 14e andre ledd).  

 

Gjennomføring av identitetsbyttet skjer ved at den ekte identitet avregistreres i 

Folkeregisteret og personen oppføres som utvandret, samtidig som den nye identiteten 

registreres ved at personen nedtegnes som innvandret.140 Retten til å anvende fiktiv 

identitet kan gis for et bestemt tidsrom eller uten tidsbegrensning (§ 14h første ledd). Er 

tillatelsen gitt for et bestemt tidsrom kan denne forlenges om behovet fortsatt er tilstede (§ 

14h andre ledd). Trusselutsatte kan også selv skriftlig be om at tillatelsen skal opphøre. I 

slike tilfeller skal Politidirektoratet treffe vedtak om dette (§ 14h tredje ledd). 

Politidirektoratet kan i visse situasjoner også tilbakekalle tillatelsen. Dette gjelder i tilfeller 

hvor grunnvilkåret i § 1 ikke lenger er oppfylt, eller også om det foreligger vesentlige 

brudd på vilkårene i tillatelsen eller annet vesentlig misbruk av tillatelsen(§ 14h fjerde 

ledd). Siden retten til å anvende fiktiv identitet bare gjelder inntil behovet ikke lenger 

ansees å være tilstede må opplysninger om den ekte identitet lagres og merkes på en slik 

måte at opplysningene kan gjenfinnes dersom det blir snakk om tilbakeføring. Samtidig må 

lagringen være utført på en slik måte at de to identiteter ikke lett kan knyttes sammen141.  

 

Når en trusselutsatt har fått rett til å anvende fingerte personopplysninger, kan 

vedkommende ikke straffes for å oppgi den nye identiteten til offentlige myndigheter eller 

private aktører (§ 14f). Politidirektoratet har imidlertid bistandsplikt overfor personer eller 

myndigheter som har en rettmessig grunn til å få kontakt med personen (§ 14g andre ledd). 

Det skal også bistå trusselutsatte med praktiske problemer knyttet til offentlige 

myndigheter eller private rettssubjekter (§ 14g første ledd).  

 

Fig. 4.1 er en forenklet fremstilling av de enkelte ledd i saksbehandlingsprosessen, slik 

disse fremgår av bestemmelsene i politiloven kap. IIa og tilhørende forarbeider. Kripos 

                                                 
140 Ot.prp. nr. 117 (2001-2002) kap. 10 
141 Jfr. avsnitt 3.3 om strengt fortrolig adressesperre 



 44

rolle fremgår ikke av de foreliggende rettskilder. På politiets nettsider142 angis det 

imidlertid at dersom det lokale politidistrikt mener fiktiv identitet er et tiltak som bør 

vurderes, så vil saken oversendes Kripos. Kripos oppgis her som saksforberedende organ 

for Politidirektoratet som innehar beslutningsmyndigheten. Kripos vil også bistå og 

orientere personer som er innvilget fiktiv identitet med de utfordringer som kan oppstå ved 

bruk av tiltaket. Informasjonen er i samsvar med uttalelser fra Morten Glavin (POD), som 

presiserer at det er Kripos som innstiller på tiltak som innebærer fiktiv identitet og 

oversender saksdokumentene til Politidirektoratet.143 På bakgrunn av dette har jeg inkludert 

Kripos i fig. 4-1 til tross for at denne ikke er nevnt verken i politiloven eller forarbeidene.  

 

FOLKEREGISTERET
LOKALE
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DIREKTORATET

TRUSSELUTSATT

5. ID AVREGISTRERES
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VEDTAK/BEHANDLING

1. TRUSSELVURDERING/
SAKSFORBEREDELSE

3. POSITIVT VEDTAK
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FIKTIVE PERSONOPPL.

TRUSSELUTSATT

 
Figur 4-1 De viktigste trekk i prosessen som fører til fiktiv identitet 

 

                                                 
142 Politiets informasjonssider om vold i nære relasjoner. Sist besøkt 8. mai 2010. Tilgjengelig online på 

https://www.politi.no/rad_fra_politiet/vold_i_nare_relasjoner/voldsoffer_og_kvinne/ny_identitet/. 
143 E-post 28. januar 2010. 
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Prosessen starter ofte med at trusselutsatte kommer i kontakt med det lokale politidistrikt i 

forbindelse med en eller flere konkrete trusselsituasjoner. I noen tilfeller kan også 

trusselutsatte ha fått innvilget svakere beskyttelsestiltak som f. eks. besøksforbud og sperret 

adresse. Innhenting av relevante opplysninger skjer via et samarbeid mellom det lokale 

politidistrikt, Kripos og den trusselutsatte selv (1).  Om Kripos innstiller på tiltaket eller 

søker anmoder om behandling av vedtaksorganet oversendes saken Politidirektoratet (2). 

Informasjon om relevante rettsforhold innhentes både hos private og offentlige aktører.144 

Når positivt vedtak er truffet, fastsetter Politidirektoratet i samarbeid med trusselutsatte 

hvilke fingerte personopplysninger som skal anvendes (3). Informasjon sendes så til 

Folkeregisteret (4) hvor den ekte identitet avregistreres (5) og merkes med en kode for 

gjenfinning (6) og den fiktive identitet registreres (7). I henhold til forarbeidene145 fremstår 

det som hensiktsmessig med en markering tilsvarende den som anvendes ved 

adressesperring kode 6, slik at kun særskilt klarerte personer i Skattedirektoratet har tilgang 

og kan henvise videre til ansvarlige i Politidirektoratet.  

 

4.3 Integritetskrenkelsen 

 

De materielle vilkår som må foreligge for at det kan gis adgang til å anvende fiktiv identitet 

er at den trusselutsatte står i fare for å bli utsatt for alvorlig kriminalitet rettet mot liv, helse 

eller frihet.146  Det finnes lite tilgjengelig materiale som kan bidra til å illustrere hvilke 

integritetskrenkelser som kan ligge til grunn i saker som omhandler fiktiv identitet. En dom 

fra Borgarting Lagmannsrett147 i forbindelse med samværsrett for felles barn fremstår 

imidlertid som spesielt interessant, idet trusselutsatte lever på sperret adresse og samtidig 

har en innestående søknad om fiktiv identitet. Jeg tillegger domsbeskrivelsen en viss 

relevans, i det den er under aktiv behandling av en høyere instans som Politidirektoratet. I 

                                                 
144 I figuren er det angitt at slik informasjon kan innhentes både av Kripos, POD og det lokale politidistrikt.  
145 Ot.prp. nr. 117 (2001-2002), kap. 10 
146 Jfr. Politiloven § 14a første ledd.  
147 LB-2005-18837. 



 46

henhold til Morten Glavin (POD)148 kan dette innebære at Kripos har innstilt på et tiltak 

som fiktiv identitet og videresendt dette til Politidirektoratet for vedtak. Det er imidlertid 

viktig å være oppmerksom på at dette også kan bety at trusselutsatte selv har anmodet om å 

få søknaden behandlet hos Politidirektoratet. Beskrivelsene av de foreliggende 

integritetskrenkelser slik disse fremgår av dommen, må derfor kun ansees å ha en viss 

illustrerende funksjon.   

 

Dommen gjaldt samvær og foreldreansvar, og søknaden skulle bli realitetsbehandlet av 

Politidirektoratet så snart det forelå endelig avgjørelse i barnefordelingssaken.149 

Omstendighetene slik disse fremgår av domsteksten, omfattet grove trusler både under og 

etter ekteskapet, bl.a. trusler om drap på trusselutsatte og felles barn og trusler om å sende 

barna til hjemlandet for å bli oppdratt der. Trusselutøvers tilknytning til et kriminelt 

gjengmiljø (A-gjengen), omgang med våpen og rusmisbruk er også faktorer som trekkes 

frem.  I tillegg vises det til at trusselutøver tidligere har vist motivasjon til å begå kriminelle 

handlinger, og var blitt dømt til en fengselsstraff på 4 år for umotivert drapsforsøk på en 

bekjent. Det er videre interessant å merke seg at det i dette tilfellet ikke forelå noen tilfeller 

av fysisk vold verken mot barna eller trusselutsatte selv.  

 

 

4.4 Forvaltningens organisering og risikovurdering 

 

Beslutninger om fiktiv identitet er enkeltvedtak etter forvaltningslovens regler, hvor 

vedtaksmyndigheten ligger hos Politidirektoratet med Justisdepartementet som 

klageorgan.150  Figur 4-2 gir en fremstilling av forvaltningens organisering i forbindelse 

med iverksettelse av ulike typer beskyttelsestiltak, og er utarbeidet på bakgrunn av 

                                                 
148 Tilsvar på e-pos datert 28. januar 2010. 
149 I dommen henvises til et brev fra Politidirektoratet datert 10. september 2004. 
150 Jfr. Politiloven § 14b. 
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informasjon gitt av Morten Glavin (POD),151 politiloven kap. II og opplysninger fra 

politiets nettsider.152 Det henvises for øvrig til figur 4-1 for en mer detaljert fremstilling av 

saksbehandlingen for øvrig.  
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Figur 4-2 Forvaltningens organisering i forbindelse med saker som angår fiktiv identitet 

 

I de tilfeller hvor det lokale politidistrikt anser fiktiv identitet å være et aktuelt tiltak, 

oversendes saken til Kripos som fungerer som et saksforberedende organ for 

Politidirektoratet. Om Kripos innstiller på tiltaket, vil saksdokumentene oversendes 

Politidirektoratet for vedtak. Glavin angir at i de tilfeller hvor Kripos har fremmet en 

positiv innstilling for en trusselutsatt vil beslutningsprosessen i direktoratet være meget 

                                                 
151 Svar på e-post datert 28. januar 2010. 
152 Politiets informasjonsside om vold i nære relasjoner. Sist besøkt 8. mai 2010. Tilgjengelig online på 

https://www.politi.no/rad_fra_politiet/vold_i_nare_relasjoner/voldsoffer_og_kvinne/ny_identitet/. 
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rask. Politidirektoratet kan også behandle saken i de tilfeller hvor en trusselutsatt ikke er 

enig i Kripos sine vurderinger og anmoder om at søknaden behandles av 

vedtaksmyndigheten. Ved et negativt vedtak har trusselutsatte rett til å bringe saken inn for 

Justisdepartementet som er nærmeste klageorgan.  

 

Nødvendigheten av et tiltak som fiktiv identitet bygger på en risikoanalyse som normalt 

foretaes av det lokale politidistrikt, eventuelt Politidirektoratet. Risikoanalysen danner 

grunnlag for de vurderinger som foretaes i forbindelse med kartlegging av behovet for 

tiltaket. Risikoanalysen som Kripos legger til grunn i slike saker følger en analytisk 

standard beskrevet i et internt instruksverk utgitt av Politidirektoratet. Analysene 

gjennomføres med sterkt fokus på å finne frem til det/de tiltak som er egnet til å gi den 

trusselutsatte optimal beskyttelse under de sikringsforhold den trusselutsatte selv er i stand 

til å akseptere/leve med. 153 

 

På en konferanse i Kristiansand i 2004154 med tema ”Nordiske kvinner mot vold” holdt Olaf 

Kristiansen og Ole Johan Strømman ved Politidirektoratet et foredrag155 om politiets 

innsats og organisering i forhold til voldsutsatte kvinner og barn og ofre for 

menneskehandel.156 Her gis en nærmere beskrivelse av risikoanalysen og kartleggingen 

som foregår i forbindelse med vurderinger som angår fiktiv identitet. Tre typer vurderinger 

legges til grunn: trusselvurdering, bevisvurdering og skikkethetsvurdering. 

Trusselvurderingen beskrives som en bedømmelse av hvorvidt forfølgeren er motivert for 

og i stand til å gjennomføre de trusler han fremsetter. Aktuelle kilder opplyses å være 

politiregister, avhør, naboer, krisesenter mv. Et argument i denne forbindelse vil også være 

                                                 
153 Uttalelser fra Glavin (POD) gitt i e-post datert 28. januar 2010. 
154 Se også avsnitt 3.4. 
155 Konferanse Kr. Sand 2004, nordiske kvinner mot vold. Sist besøkt 8. mai 2010. Tilgjengelig på 

http://www.krisesenter.com/konferanse04/pdf/olaf-kristiansen.pdf. 
156 Det bemerkes at til tross for at overskriften hentyder til et innhold som fokuserer på kvinner og barn, så 

omfatter også innlegget vitnebeskyttelse.  
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om overgriper tidligere har utøvd vold mot den trusselutsatte eller andre.157 Tidligere 

voldsbruk viser at vold er påregnelig, men er imidlertid ikke tilstrekkelig til å fastslå at 

voldsutøvelse også vil finne sted i fremtiden. Med bevisvurdering menes en vurdering av 

de bevis i straffesaken som utløser trusselen. Skikkethetsvurderingen retter seg mot den 

trusselutsatte selv, i hvilken grad hun er i stand til å ivareta egen sikkerhet og la seg 

beskytte, i tillegg til personlige og sosiale forutsetninger for å kunne leve med de 

restriksjoner beskyttelsestiltak vil medføre. Selve risikoanalysen158 foretaes av 

politiet/Kripos på bakgrunn av de tre ovennevnte vurderinger, og det er kun i de mest 

alvorlige tilfellene at Politidirektoratet bistår i prosessen.  

 

I forarbeidene til nytt kapittel II a i politiloven159skisseres det også noen momenter som kan 

være avgjørende i forbindelse med vurderingen av om fiktiv identitet skal innvilges eller 

ikke. At mindre inngripende beskyttelsestiltak har vært iverksatt uten at disse har gitt 

tilstrekkelig beskyttelse vil veie tungt, men ikke nødvendigvis være avgjørende.160 

Departementet angir også betydningen av hvilken kunnskap som eksisterer om forfølgeren, 

hvilken kunnskap forfølgeren har om offeret, og hvor vesentlig det kan være for 

forfølgeren å finne frem til sitt offer. Det presiseres at en forfølger som har god kjennskap 

til offerets personopplysninger og familieforhold for øvrig, og som kanskje tilhører et 

nærstående miljø, vil ha store muligheter for å finne frem til offeret, selv om et sterkt 

virkemiddel som adressesperre kode 6 og navneskifte anvendes. Hvorvidt sistnevnte 

argument vil ha en avgjørende vekt ansees som tvilsomt, da en nær relasjon nærmest alltid 

vil innbefatte god kjennskap til offerets identitet. Pr. februar 2010 er det kun er 7 personer 

som har fått innvilget fiktiv identitet,161 antall tilfeller av adressesperre i 2005 var 475,162 

                                                 
157 Ot.prp. nr. 117 (2001-2002), s.19. 
158 For en generell beskrivelse av risikoanalysen, se avsnitt 2.4. 
159 Ot.prp.nr.117 (2001-2002), s. 20. 
160 Jfr. politiloven § 14 a annet ledd. 
161 NRK Dagsnytt, 1. februar 2010, Familievoldkoordinator Anne-Bente Kentsrud, Søndre Buskerud 

politidistrikt. 
162 Eidheim fremlegger tallene i sin rapport (Eidheim 200). Se også avsnitt 5.3. 
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mens antall rapporterte tilfeller av familievold i 2008 var 5284.163 Det er grunnlag for å 

anta at langt de fleste av disse tilfellene dreier seg om situasjoner hvor trusselutøver har et 

godt kjennskap til offerets identitet.  Uttalelsen kan imidlertid tolkes som en innrømmelse 

av at adressesperre representer et for svakt virkemiddel i situasjoner hvor det eksisterer god 

kunnskap om offeret.  

 

 

4.5 Pseudonymitet og sikkerhet 

 

Pseudonymer anvendes på flere områder i samfunnet hvor en person ikke ønsker å bli 

gjenkjent med ekte identitet. Eksempler er forfattere som benytter et alias i forbindelse med 

publisering (såkalt allonym), kallenavn på forskjellige nettsamfunn (blogger, 

diskusjonsfora), krypterte data i helseregistre mv. Pseudonymer kan generelt betraktes som 

formålsspesifikke identiteter hvor data låses til et bestemt formål. Ofte har en person flere 

pseudonymer som anvendes i ulike sammenhenger, og ideelt sett bør det ikke være mulig å 

koble informasjon fra de ulike pseudonymer for på denne måten å komme frem til 

identiteten bak. Det finnes imidlertid også situasjoner hvor det foreligger behov for å koble 

opplysninger fra flere kilder til samme person. Slike personentydige pseudonymer er vanlig 

innen helsesektoren,164 og gjør det mulig å følge en person gjennom helsevesenet over tid, 

ved at alle opplysninger blir knyttet til samme identifikator. Fiktiv identitet skiller seg på en 

måte ut fra den tradisjonelle oppfatning av pseudonymer idet anvendelsen er fullstendig, og 

substitutt for den ekte identitet taes i bruk på alle områder i samfunnet.165Den er imidlertid 

formålsspesifikk i den forstand at den skal bidra til å beskytte den voldstruede mot å bli 

lokalisert. 

 

                                                 
163 Se forøvrig avsnitt 1.1. 
164 Jfr. helseregisterloven § 2 nr. 4. 
165 Personen kan også i tillegg benytte andre pseudonymer ved for eksempel bruk av nettbaserte tjenester. 
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Det danske forbrukerrådet og Dansk Industri har i fellesskap utgitt en bok om overvåking 

(Eriksen og Valeur 2009:107). Her beskrives et pseudonym som en ikke identifisert 

representasjon av en borger som muligens kan lede til en bestemt borger.166 Denne 

definisjonen understreker en vesentlig egenskap ved pseudonymer, nemlig det faktum at 

det finnes en mulighet for at personen bak pseudonymet kan identifiseres. Selv om det 

formodentlig foreligger skjerpede sikkerhetstiltak rundt anvendelsen av fiktiv identitet, vil 

det også her eksistere en viss grad av sannsynlighet for at identifisering kan finne sted. 

Tarsky (Tarsky 2003-2004) beskriver to typer sikkerhetsrisikoer som er knyttet til 

anvendelse av pseudonymer: forbindelsen mellom den fysiske identitet og aliaset og 

forbindelsen mellom to eller flere pseudonymer. Begge kan tenkes å utgjøre en potensiell 

risiko i forbindelse med anvendelse av fiktiv identitet.   

 

Jeg har selv utarbeidet et CE-diagram167(Fig. 4-3) på bakgrunn av de potensielle farekilder 

som kan tenkes å foreligge i en situasjon hvor det anvendes fingerte personopplysninger.  

Figuren fremstiller hvordan tekniske, manuelle, personlige og eksterne forhold kan være 

medvirkende årsaker til at personen identifiseres. Mange av farekildene er de samme som 

de som er beskrevet under adressesperre.168 Den største forskjellen består i ordningens 

pseudonyme karakter som innebærer at det har foregått en endring av relevante nøkkeldata 

knyttet til personen. Denne endringen medfører åpenbart at det vil være langt vanskeligere 

å finne personen, samtidig som den åpner gir rom for nye risikoer, ikke minst i forbindelse 

med ufullstendig endring og sletting i elektroniske systemer.  

                                                 
166 I motsetning til identitet som angis som den tekniske representasjon av en juridisk person i en gitt 

sammenheng samt de digitale nøkler, sertifikater og data som motparten kan knytte til identiteten. 
167 Et verktøy som anvendes for kartlegging av alle mulige årsaker til en bestemt virkning. Kalles også 

fiskebeinsdiagram. 
168 Se avsnitt 3.5. 
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Figur 4-3 CE-diagram som viser mulige sikkerhetsrisikoer som kan føre til identifisering 

 

Det er vanskelig å ilegge noen av disse risikofaktorene spesiell vekt, da det ikke finnes et 

forhold som vil være helt identisk med et annet.  I noen tilfeller kan den trusselutsatte ha 

problemer med å endre sin personlige og sosiale identitet, mens andre igjen kan ha felles 

barn med overgriper slik at samværsrett og delt foreldreansvar gjør det problematisk å 

holde identiteten skjult.  Pseudonymisering innebærer også involvering av en tredjepart, og 

sikkerheten kan trues ved for eksempel lekkasje av opplysninger enten bevisst, på grunn av 

uforsiktighet, eller også som en følge av trusler. Risikoen øker i forbindelse med at andre 

aktører tilknyttet eksterne instanser får kunnskap om at det foreligger en søknad om fiktiv 

identitet i sammenheng med Politidirektoratets innhenting av opplysninger.169 Et 

pseudonymt liv er basert på troverdige mellomledd som forbinder aliaset til den fysiske 

person og overfører informasjon mellom disse. Selv om man må kunne forutsette at 

mellomleddene er pålitelige, vil menneskelige svakheter alltid utgjøre en viss, og kanskje 

også den største, risikoen i en sikkerhetskjede. I forarbeidene til nytt kapittel II a i 

politiloven påpekes behovet for oppbevaring av tidligere sykehistorikk for å sikre den 

                                                 
169 Se for øvrig avsnitt 3.1 og Politiloven § 14d. 
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beskyttede forsvarlig oppfølging. Ved sykehusinnleggelser kan det videre være nødvendig 

å oppgi den reelle identitet om dette er påkrevd for helse- og behandlingssituasjonen.170 Et 

annet problem som kan gjøre seg gjeldende, er om den trusselutsatte anvender medisinske 

instrumenter som i dag inneholder utstyr for logging (som for eksempel pacemaker).  

 

Opplysninger som skriver seg fra før det pseudonyme livet begynte kan foreligge intakt, 

enten i form av en tilsiktet bevaring (som medisinske opplysninger), men også som følge 

av forglemmelser under saksbehandlingen og/eller en overlagt fortielse fra den 

trusselutsatte selv. Forbindelseslinjer mellom den ekte og den fiktive identitet kan studeres 

og betraktes på samme måte som eksistensen av forbindelser mellom to forskjellige 

pseudonymer. Tarsky (Tarsky 2003-2004) viser til interessen i å knytte to eller flere 

pseudonymer sammen for på denne måten å produsere personprofiler som kan disponeres i 

kommersiell sammenheng. Dan Frankowski går mer matematisk til verks (Frankowski et 

al. 2006) og forklarer hvordan informasjon fra forskjellige datasett171 kan lenkes ved hjelp 

av datateknologi og anvendelse av matematiske algoritmer. Frankowski’s teori er også 

egnet til å beskrive forbindelser som kan foreligge mellom den ekte og den fiktive identitet 

om det eksisterer registre med opplysninger som stammer fra begge. Gjenidentifiseringen 

innebærer å finne en match på én bruker i to datasett ved å koble sammen informasjon som 

er lenket i sammen. Frankowski benytter et begrep han kaller k-identifisering,172 som er et 

mål på hvor godt algoritmiske beregninger kan snevre inn hver bruker i et datasett til en av 

                                                 
170 Ot.prp. nr. 117 (2001-2002), ss. 16-17. 
171 Definert som en samling av liknende og relatert informasjon for prosessering av en datamaskin. 
172 Den matematiske teorien bak tar utgangspunkt i Latanya Sweeney’s begrep om k-anonymitet. Sist besøkt 

20. desember 2009.Tilgjengelig på http://privacy.cs.cmu.edu/people/sweeney/kanonymity2.pdf). Begrepet 

anvendes der forskjellige instanser er avhengig av å dele personspesifikk informasjon på en slik måte at 

identitetene til de enkelte ikke kan bestemmes ut i fra registrene.  
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k brukere i et annet datasett. 

NAVN (X)

NAV. AVD. (X)

ADRESSE (X)

FØDSELSNR (X)

MEDISINSKE
DATA  (X)

NAVN (Y)

FØDSELSNR (Y)

ADRESSE (Y)

NAV. AVD. (Y)

MEDISINSKE
DATA  (Y )

DIAGNOSE
(X+Y)

MEDISINERING
(X+Y)

SYKEHUS
 (X+Y)

 
Figur 4-4 En mulig kobling mellom ekte og fiktiv identitet 

 

Etter inspirasjon av Frankowski’s studie om hvordan brukere av et anonymt forum på 

internett kan identifiseres via koblinger til andre datasett, og ved å sette hans diagrammer 

og teorier i en annen kontekst, har jeg utarbeidet et Venn-diagram (fig. 4-4) som viser 

hvordan data fra den ekte identitet kan matches med informasjon fra den fiktive identitet og 

på denne måten føre til en formell identifikasjon. Diagrammet angir en hypotetisk mulig 

logisk relasjon mellom en begrenset mengde attributter knyttet til personen.  Feltet i midten 

viser snittet av de elementer som er registrert både under den ekte identitet og den fiktive, 

her gitt ved helseopplysninger som for øvrig er tilfeldig valgt. I utgangspunktet kan alle 

typer data forekomme i registre knyttet til begge identiteter, enten ved en forglemmelse 

eller også, som i dette tilfellet, bevisst lagring. Et annet eksempel kan også finnes i 

biometriske systemer hvor fingeravtrykk fra både den ekte og den fiktive identitet har blitt 

innrullert og finnes i samme database. Ved autentisering vil det derfor foreligge en risiko 

for at systemet viser en match på begge identiteter.  
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4.6 Felles barn med overgriper 

 

Den sentrale part i saker som omhandler beskyttelsestiltak i forbindelse med vold i nære 

relasjoner er kvinnen og eventuelle andre personer tilknyttet samme husstand.173 Av dette 

fremgår at også barn kan få rett til beskyttelse om de bor i samme husstand som moren, noe 

som også bekreftes i forarbeidene til kapittel II a i politiloven.174 Her går det frem at også 

barn kan benytte fingerte personopplysninger, og at dette ansees som en nødvendighet 

dersom de bor sammen med den trusselutsatte. Imidlertid innrømmes problemet med å 

innvilge fiktiv identitet for mor og barn i de tilfeller hvor en trusselutsatt kvinne har barn 

med forfølger. Årsaken er at felles barn griper inn i fars rettigheter etter barnelova. Det 

stadfestes et behov for å foreta endringer i barnelova, ev. rettspraksis før bestemmelsene 

om fiktiv identitet kan benyttes fullt ut for denne gruppen.  

 

Problematikken dannet bakgrunn for et forslag om endring av barnelovas § 48 annet ledd, 

som gikk ut på en lovfestning av at barnet ikke skulle bli utsatt for vold eller andre 

handlinger som kan føre til at den fysiske og psykiske helsen blir utsatt for skade eller fare. 

Endringen representerer imidlertid ikke noe innholdsmessig nytt, men er snarere en 

presisering av allerede gjeldende rett175 hvor hensikten med tilføyelsen var å sikre at alvoret 

i skadevirkningene barnet kan bli påført gis tilstrekkelig oppmerksomhet. En av 

arbeidsgruppens176 oppgaver i forbindelse med utarbeidelsen av bestemmelsen gikk ut på å 

vurdere behovet for lovendringer i barnelova, politiloven og eventuelt andre lover for å 

sikre at ordningen med fiktiv identitet kunne bli et effektivt virkemiddel til å beskytte 

trusselutsatte kvinner med barn. I forarbeidene177 omtales fiktiv identitet som en langvarig 

                                                 
173 Jfr. politiloven § 14a tredje ledd. 
174 Ot.prp.nr. 117(2001-2002), s. 3. 
175 Jfr. Bl. § 48 første ledd om at avgjørelser som foreldreansvar, hvor barnet skal bo fast og om samvær, og 

behandling av slike saker først og fremst skal rette seg etter det som er best for barnet. 
176 Bestående av representanter fra Justisdepartementet, Politidirektoratet, Oslo tingrett og Barne- og 

familiedepartementet.  
177 Ot.prp.nr. 103(2004-2005), s. 37. 
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prosess, hvor alle uavklarte rettsforhold og andre forhold som kan ha innvirkning på 

beskyttelse og trusselutsattes videre liv skal avklares før det gis tillatelse til å anvende 

ordningen. Dette står i motsetning til adressesperre178 hvor det ikke ansees som avgjørende 

at slike spørsmål er avklart før beskyttelsestiltaket iverksettes, da det ofte ikke vil være tid 

til dette.  

 

Det interessante ved den tidligere omtalte dommen fra Borgarting Lagmannsrett179 hvor det 

forelå en søknad om fiktiv identitet, er at det kun gikk sju uker fra Politidirektoratet sendte 

et brev om at søknaden ikke ville bli realitetsbehandlet før det forelå en endelig avgjørelse i 

barnefordelingssaken, til saken kom opp i Follo Tingrett. Far ble av tingretten frakjent både 

foreldreansvar og samværsrett, men valgte å anke dommen til Borgarting Lagmannsrett 

hvor den ble tatt opp først i august 2005, nesten et år etter tingrettens behandling. I denne 

perioden er det naturlig å anta at både trusselutsatte og barna ikke har hatt annen 

beskyttelse enn adressesperre, ev. oppholdt seg på institusjon som f. eks. krisesenter eller 

familiesenter. At barnefordelingssaker kan ta tid også i saker som inkluderer grov vold, 

fremgår av rapporten til Eidheim (Eidheim 2007:191), hvor syv av de totalt 15 fedrene 

hadde anlagt barnefordelingssak i forbindelse med besøksordning. Ingen av disse sakene 

var avgjort på intervjutidspunktet, og det oppgis at fire av sakene hadde hatt en varighet på 

opp mot fem år. 

 

Spørsmål som angår fiktiv identitet og felles barn med overgriper behandles nærmere i 

avsnitt 5.5. For øvrig henvises til den generelle drøftelse av rettsvesenets syn på vold mot 

barn i avsnitt 3.6. 

 

                                                 
178 Jfr. Avsnitt 3.6. 
179 LB-2005-18837. Se også avsnitt 4.3. 



 57

5 Komparativ vurdering av beskyttelsestiltakene  

 

5.1 Opplegg og metode 

 

Med utgangspunkt i det som er beskrevet om adressesperre og fiktiv identitet vil jeg i det 

følgende foreta en sammenligning mellom de to beskyttelsestiltak ut fra et strukturelt, 

sikkerhetsmessig, funksjonelt, juridisk og barnerettslig perspektiv. Formålet er å få frem 

egenskaper ved fiktiv identitet som er vanskelig å tydeliggjøre ved en separat behandling.  

 

 

Analysen i avsnitt 5.2 er basert på den hypotetisk-deduktive metode, med en hypotese om 

at beskyttelsestiltakenes effektivitet er avhengig av deres grunnleggende konstruksjon. For 

å vise at dette stemmer, anvendes generell mengdeteori, hvor jeg beskriver 

beskyttelsestiltakenes struktur ved hjelp av boolsk algebra illustrert med Venn-

diagrammer.180 Beskrivelse blir deretter anvendt som bakgrunn for en analyse av graden av 

sikkerhet de to tiltakene representerer. Mengdeteori er valgt ut i fra en oppfatning om at 

dette er en egnet metode til å forenkle kompliserte strukturer.181 Venn-diagrammer er også 

godt egnet til å studere sammenhenger mellom forskjellige faktorer, her uttrykt som 

boolske kombinasjoner. Fremstillingen er en forenkling og videreføring av teorier 

beskrevet tidligere.182 I tillegg til dette vil jeg benytte de samme begreper som beskrevet i 

avsnitt 2.4 om risikoanalyse 

 

I avsnitt 5.3 har jeg brukt en kombinasjon av dokumentstudier og opplysninger fra 

informanter i en analyse av hvordan beskyttelsestiltakene fungerer i praksis.183 Både 

opplysninger som fremkommer i media og Eidheims rapport står sentralt i denne 

                                                 
180 For generell mengdeteori se f. eks. Rosen (1999), kap. 1.4 ss. 38-45, Epp (1995) kap. 5. 
181 Se også avsnitt 1.4. 
182 Se spesielt avsnittene 3.5 og 4.5. 
183 I hovedsak adressesperre, da tilsvarende opplysninger om fiktiv identitet er utilgjengelig. 
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fremstillingen. Eidheims beskrivelse og oppfatning av sikkerheten ved adressesperre 

sammenlignes her med de problemer som trusselutsatte møter i praksis. En svakhet ved 

denne fremstillingen er at det ikke er mulig å fremskaffe tilsvarende materiale for fiktiv 

identitet som for adressesperre.  

 

Avsnitt 5.4 – om rettssikkerhet og rettsbeskyttelse bygger på en kombinasjon av en 

forenklet rettsdogmatisk metode og dokumentstudier. Her anvender jeg kunnskapen om 

beskyttelsestiltak184 sammen med gjeldende rett,185og betrakter disse i relasjon til 

rettskilder som ivaretar den trusselutsattes rettsikkerhet.186Fremstillingen er beskrivende, 

og hensikten er å få frem interessekonflikten som oppstår mellom behovet for 

rettsbeskyttelse og retten til et liv i frihet. I likhet med avsnitt 5.4 er også avsnitt 5.5, om 

ivaretakelse av barnets sikkerhet, basert på en kombinasjon av dokumentstudier og 

gjeldende rett. Den rettsdogmatiske metode benyttes for å belyse interessekonflikten som 

oppstår mellom barnets rett til beskyttelse mot fars rettigheter etter barnelova. De viktigste 

rettskilder i denne forbindelse er barnelova, forarbeidene til kap. II i politiloven og 

forarbeidene til ny § 48 andre ledd i barnelova. Jeg har videre benyttet kvalitativt materiale 

i form av domsavgjørelser187 i en analyse av om domstolene har endret holdning til barns 

omgang med en voldelig forelder de siste år. Utfallet av domsavgjørelsene betraktes i 

relasjon til Skjørten undersøkelse (2004) om rettsvesenets syn på vold i nære relasjoner. 

Avnitt 5.6 er en rettspolitisk drøftelse hvor hensikten er å reise spørsmål om dagens 

ordning er tilfredsstillende og se på mulige alternative løsninger. 

 

 

 

                                                 
184 Jfr. kapitlene 3 og 4. 
185 Folkeregisterforskriften og politiloven kap II a. 
186 Hovedsakelig internasjonale konvensjoner. 
187 Jfr. avsnitt 3.6. 
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5.2 Struktur og sikkerhet 

 

I fig. 5-1 har jeg foretatt en skjematisk sammenligning mellom fiktiv identitet og 

adressesperre. En slik skjematisering gjør det enklere å forklare de fundamentale 

egenskaper ved beskyttelsestiltakene, samtidig som det forenkler bedømmelsen av hvilken 

grad av sikkerhet det enkelte tiltak representerer. Jeg anvender med andre ord 

konstruksjonen av beskyttelsestiltakene for å klarlegge graden av sikkerhet disse 

representerer. Figuren er utarbeidet på bakgrunn av teorien i kapittel 3 og 4 om henholdsvis 

adressesperre og fiktiv identitet. Jeg henviser spesielt til avsnitt 3.5 og 4.5. som angår 

sikkerhet i tillegg til de generelle begrep relatert til risikoanalyser slik disse er beskrevet i 

avsnitt 2.4.  

1

a) Adressesperre, ideell situasjon. Ingen
farekilder

b) Fiktiv identitet, ideell situasjon. X og Y
ingen felles elementer.Ingen farekilder

c) Adressesperre, Eksisterende farekilder d) Fiktiv identitet, potensielle farer.
Kobling mellomelementeneX1ogY1/X2 ogY2 .

Eksisterende farekilder

B

X
X = X1,X2,

X3.....Xn

Y

Y = Y1,
Y2, Y3.....Yn

X
X = X1,X2,

X3.....Xn

{
} {

}
{

}

X
X = X1,X2,

X3.....Xn

{
}

X = X1,

X2,X3.....Xn

X
XY =
X1Y1,

X2Y2

X, Y
Y

Y = Y1,
Y2,

Y3.....Yn

{
}

}

{
{

}

 

Figur 5-1 Skjematisk fremstilling av de sikkerhetsmessige aspekter knyttet til adressesperre og fiktiv 

identitet.  
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Mengdebegrepet anvendes her direkte som en beskrivelse av en samling med objekter som 

refererer til alle attributter knyttet til personen X. Disse attributter omfatter både den 

formelle identitet, d.v.s. referanser som finnes nedtegnet i offentlige og private registre så 

vel som sider ved den personlige og den sosiale identitet.188 Attributtene kan nødvendigvis 

ikke tilegnes lik størrelse eller vekt, og benyttelsen av mengdebegrepet i en slik 

sammenheng kan derfor fremstå som kontraintuitivt. Som en forenkling forutsetter jeg 

imidlertid her at alle attributter tilhører samme klasse i den forstand at de er å anse som like 

store og like betydningsfulle i forbindelse med personens sikkerhet.   

 

Fig. a) er en skjematisk representasjon av fig. 3-2 s. 28 hvor X1, X2,…..Xn angir alle 

attributter som kan knyttes til identiteten til X. I den ideelle situasjonen fremstilt i a) hefter 

det ingen teknologiske eller humane trusler som kan medvirke til at person X 

oppspores.189Alle attributter X1, X2,…..Xn   er fullstendig sikret mot trusler utenfra, og det 

forutsettes videre at det ikke finnes noen trusselagent med motivasjon og kapasitet stor nok 

til å forfølge offeret. Fig. c) fremstiller en situasjon hvor en eller flere farekilder er beheftet 

med sikkerhetsmessige eller konstruksjonsmessige svakheter som kan bidra til 

identifisering av X. Graden av sikkerhet kan angis både ut i fra hva slags typer trusler som 

foreligger og forekomsten av disse, i tillegg til trusselagentens motivasjon og kapasitet til å 

spore opp den trusselutsatte. Et eksempel på en mulig farekilde er dårlig 

informasjonssikkerhet hvor konfidensialiteten ikke er tilstrekkelig ivaretatt slik at 

uvedkommende får tilgang til registrerte personopplysninger. Figurene viser at det ikke 

eksisterer noen beskyttelsesmekanismer mellom farekildene og {X1, X2,…..Xn}  .  Sikkerheten 

til X er derfor avhengig av hvor resistente farekildene er med tanke på å holde opplysninger 

om identiteten skjult. 

 

Fig. b) viser en skjematisk struktur av fiktiv identitet knyttet til en situasjon hvor det 

hersker optimal sikkerhet.  Den trusselutsatte er angitt med to identiteter X og Y, hvor X=Y 

                                                 
188 Se avsnitt 2.2. 
189 Angitt ved det skraverte felt  
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da elementene {X1, X2,…..Xn} er identiske med {Y1, Y2,…..Yn} i den forstand at de 

representerer samme attributter men med ulik referanse.  Optimal sikkerhet eksisterer om 

samtlige attributter har fått nye verdier og fremstår slik at {X1, X2,…..Xn} ≠ {Y 1, 

Y2,…..Yn}samtidig med at alle attributter tilknyttet den ekte identitet er slettet fra 

eksisterende informasjonssystemer. Dette er tilfellet i den ideelle situasjonen beskrevet i 

fig. b) hvor X ∩ Y = Ø.190 Her eksisterer det heller ikke noen farekilder som kan bidra til å 

identifisere personen eller avsløre hvordan de to identiteter henger sammen. I fig. d) har jeg 

fremstilt en situasjon hvor elementene {X1, X2} tilhørende den ekte identitet ligger intakt i 

et elektronisk system, og kan kobles til de identiske attributter {Y1, Y2} knyttet til den 

fiktive identitet. Et eksempel på en slik sammenkobling kan være bevarte 

helseopplysninger eller fingeravtrykk i biometriske databaser. Her har vi at X ∩ Y = {X 1, 

X2} = {Y1 , Y2}={X}, et forhold som samsvarer med situasjonen beskrevet i fig. 4-3 s. 46. 

En slik korrespondanse mellom referanser tilknyttet den ekte og den pseudonyme identitet 

kan føre til at en eller flere sider av identiteten avsløres. Farekildene, ikke minst i form av 

offentlige og private informasjonssystemer, kan som en følge av dette bli kjent for 

trusselagenten og dermed anvendes til det formål å søke opp vedkommende. Referanser 

knyttet til identitet Y vil i likhet med opplysninger om befolkningen generelt være lagret på 

”ordinær” måte, og det vil sannsynligvis ikke være iverksatt spesielle sikringstiltak rundt 

disse personopplysningene. Sikkerheten til den trusselutsatte vil dermed være proporsjonal 

med sikkerheten til informasjonssystemene generelt. Et dårlig sikret informasjonssystem 

vil med andre ord utgjøre en dårlig sikkerhet for personen som skal beskyttes.  

 

En mulig tilnærming i forbindelse med beskrivelsen av sikkerheten knyttet til fiktiv 

identitet i forhold til adressesperre er å betrakte ordningen som en tre-lags struktur, hvor et 

beskyttende pseudonymt lag ligger rundt personens identitet som et vern mot mulige 

farekilder utenfra. Dette står i kontrast til adressesperre som ikke inneholder noen 

                                                 
190 Snittet mellom identitet X og identitet Y, dvs. de elementer som er felles for både X og Y. Symbolet Ø 

betegner den tomme mengde, noe som betyr at X og Y ikke inneholder noen felles elementer 
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beskyttelse rundt den trusselutsattes personopplysninger. Situasjonen er illustrert i fig. 5-2 

som er en skjematisk fremstilling av strukturen til de to beskyttelsesordninger. 

X X

ADRESSESPERRE FIKTIV IDENTITET

FAREKILDER FAREKILDER

PSEUDONYM

IDENTITET

Y

 
Figur 5-2 Adressesperre og fiktiv identitet 

Til tross for det pseudonyme beskyttelseslaget som avgrenser personens opprinnelige 

identitet mot potensielle farekilder, vil det allikevel alltid eksistere en mulighet for at 

farekildene kan utgjøre en direkte risiko mot personen uten at det på forhånd foreligger en 

match mellom {X1, X2} og {Y 1, Y2}slik at beskyttelseslaget er brutt.  Et eksempel på dette 

kan være dårlig sikrede informasjonssystemer i sentrale organer i forbindelse med 

behandling av søknaden om fiktiv identitet, eller også lekkasje fra ansatte med kjennskap 

til identitetsbyttet. Risikoen er imidlertid å betrakte som marginal i forhold til 

adressesperre, hvor enhver farekilde teoretisk sett vil kunne avsløre hvor personen 

oppholder seg. Ved fiktiv identitet skal ideelt sett alle attributter ha blitt tilegnet nye 

verdier, og en identifisering vil generelt sett kunne betraktes som tilfeldige hendelser med 

begrenset sannsynlighet for at vil inntreffe.  

 

Som beskrevet overfor eksisterer det også en mulighet for match mellom data fra den ekte 

identitet og den pseudonyme identitet som kan føre til at personen identifiseres. En slik 

match behøver imidlertid ikke nødvendigvis å medføre noen alvorlige konsekvenser for 

den trusselutsatte. Hvorvidt det kan sies å foreligge en faresituasjon er avhengig av flere 

faktorer som for eksempel hvem som foretar identifiseringen, i hvilken grad det er mulig 

for trusselagenten å få øye på svakheten og utnytte denne i tillegg til hva slags type 
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opplysninger som kobles sammen. Identifikasjon kan for eksempel forekomme ved en 

sykehusinnleggelse hvor kun overordnet lege får kjennskap til den pseudonyme identitet, 

og det er ingen automatikk i at opplysninger om identitetsbytte vil spres videre til andre. 

Også i slike tilfeller vil det i overveiende grad være tilfeldigheter som fører til at 

identifisering finner sted.  

 

Ut i fra det som er beskrevet i dette avsnitt synes det klart at den strukturmessige 

utformingen av fiktiv identitet er bedre egnet til å gi en trusselutsatt optimal beskyttelse enn 

hva som er tilfelle for adressesperre.  Ingen av de trusselutsatte som lever med fiktiv 

identitet i Norge i dag har heller blitt avslørt verken av trusselutøver eller andre aktører 

med stor kapasitet og/eller høy grad av intensjon.191   

 

5.3 Beskyttelsesordningene i praksis 

 

I rapporten ”Å leve på sperret adresse”, utarbeidet på oppdrag av Justisdepartementet, 

karakteriserer Solgunn Eidheim (Eidheim, 2007:12) ordningen med adressesperre som 

effektiv. Hun begrunner påstanden med at kun 3 av de 15 informantene (20 %) som 

fremstår i rapporten har blitt funnet av trusselutøver,192og at i alle disse tre tilfeller har 

politiet klart å forhindre ytterligere voldsbruk fra utøver. Eidheim fremlegger videre tallene 

fra Skattedirektoratet pr. oktober 2005 (s. 34) som viste totalt 475 personer som levde på 

sperret adresse kode 6. Om tallene for oppsporing gir et representativt bilde av 

virkeligheten, innebærer dette at i alt ca. 95 personer ble funnet av forfølger i 2005, et 

antall som vanskelig kan forenes med en optimal og effektiv beskyttelsesordning.   

 

                                                 
191 I henhold til Morten Glavin (POD). E-post mottatt 6.12.2009. 
192 Det fremgår imidlertid av rapporten at også minst en av kvinnene hadde opplevd hendelser som vitnet om 

at mannen hadde funnet frem til henne, uten at dette kunne legges til grunn med full sikkerhet.  
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En indikasjon på at tallene i virkeligheten er høyere og at langt flere trusselutsatte vil kunne 

oppspores, fremgår av en artikkel i Stavanger aftenblad (SA).193 Her henvises det til et kurs 

i nettsøk (Digital Sporhund), arrangert av Institutt for journalistikk, hvor deltagerne i løpet 

av en dag klarte å spore opp 79 personer med strengt fortrolig adresse. I henhold til SA ble 

søket foretatt i et nettbasert oppslagsverk for næringslivet, og selv om ikke boligadressen 

vistes direkte skjermen, så kom det frem opplysninger som gjorde det lett å finne rett 

adresse. Tilsvarende funn er gjort av IKT-bransjens nettavis ”digi.no” 194 som kom frem til 

samme resultat ved et søk i oppslagstjenesten Visma Bizweb, 195 som er en tjeneste som 

leverer forretningsinformasjon om og for næringslivet. Tjenesten er lukket, men alle kan 

kjøpe seg tilgang.  

 

Figur 5-3 viser et skjermbilde fra denne tjenesten hvor deler av bildet er sladdet for å 

anonymisere personene det gjelder. Bildet er gjengitt etter tillatelse fra journalist Marius 

Jørgenrud, digi.no. Artikkelen opplyser også at Datatilsynet ble varslet om ovennevnte 

funn, og skal ha uttalt at de ikke kjente til problemstillingen, men at det var naturlig for 

dem å undersøke dette nærmere. I en henvendelse til Datatilsynet fikk jeg til svar av 

Avdelingsdirektør Leif T. Aanensen at de ikke hadde hatt noen aktiviteter mot denne 

spesifikke leverandøren, men mot dens potensielle kunder, og at Datatilsynet raskt kunne 

komme opp i hjemmelsmessige utfordringer hvis kontrollaktiviteter ble rettet mot 

leverandørene.196 Aanensen påpekte også at i de tilfeller hvor leverandørene samtidig er 

databehandlere er det mulig for Datatilsynet å tilnærme seg disse indirekte gjennom 

                                                 
193Stavanger Aftenblad. På flukt i eget land. Sist besøkt 8. mai 2010. Tilgjengelig online på 

http://www.aftenbladet.no/innenriks/987005/Fant_79_personer_med_laquostrengt_fortroligraquo_adresse.ht

ml. 
194 Digi.no. Artikkel. Sist besøkt 8. mai 2010. tilgjengelig online på http://www.digi.no/793377/norsk-

tjeneste-avslorer-hemmelige-adresser. 
195 http://www.bizweb.no/. 
196 E-post datert 3. Mars 2010. 
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behandlingsansvarlige, eller også se på sikkerheten isolert hos databehandlerne.197Han 

understreket samtidig at Datatilsynet hadde gjennomført en del kontroller mot norske 

kommuner våren 2009 hvor hemmelige adresser var tema. Noen av disse fikk vedtak på 

grunn av manglende håndtering av personer med hemmelige adresser. 

. 

 
Figur 5-3 skjermbilde fra et søk i Bizweb som avslører hvor en rekke personer som lever under 

adressesperre holder til. Bildet er gjengitt med tillatelse fra digi.no 

 

 

Funnene og uttalelsene som er referert ovenfor står i skarp kontrast til Eidheims 

bedømmelse av ordningen (Eidheim 2007), og viser forekomsten av tekniske svakheter 

som bl.a. lett kan unyttes av en forfølger som innehar elementære kunnskaper i data og 

søketeknikk og i tillegg er i besittelse av motivasjon og kapasitet til å anvende disse. Flere 

av informantene i Eidheims rapport nevner også lekkasjer i adressesperren fra offentlige 

ansatte og dårlig sikring av saksdokumenter hos instanser som f. eks. skole og helsestasjon. 

                                                 
197 Jeg har ikke foretatt noen nærmere undersøkelse av bizweb.no for å kartlegge om disse er databehandlere 

eller bare leverandører. Det er min oppfatning at dette ville gjort det nødvendig å foreta en grundigere 

beskrivelse av emnet, noe som ville gått utover rammen av problemstillingen. 
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Slike svakheter fremgår også av rapporten ” Skjerming av trusselutsattes 

personopplysninger ”(2007), utarbeidet på oppdrag av Justisdepartementet.198 

Justisminister Knut Storberget kommenterte denne rapporten på Stortingets nettsted,199 og 

innrømmet at han via rapporten var blitt gjort kjent med at opplysninger som i 

utgangspunktet ikke skulle være tilgjengelig for andre enn en svært begrenset krets (kode 

6), allikevel var gitt ut både til offentlige og private aktører gjennom folkeregisterbasen. 

Jeg har ikke fått brakt på det rene hvorvidt opplysningene som fremkommer i rapporten er 

bakgrunn for Datatilsynets kontroll med norske kommuner som nevnt over. En annen 

svakhet ved tiltaket er postformidlingssystemet som beskrives som lite sikkerhetsmessig 

tilfredsstillende.200 Slik ordningen fungerer i dag, vil trusselutsatte kun få videreformidlet 

post som inneholder offentlige skatte- og ligningsdokumenter og blir dermed tvunget til å 

oppgi sin strengt fortrolige adresse både til offentlige og private aktører.201 Dette medfører 

stor spredning av personopplysninger, og uforholdsmessig mange kan tenkes å sitte inne 

med kunnskap om den trusselutsattes bostedsadresse.  

 

Et annet interessant trekk ved Eidheims rapport som indikerer at avsløringsprosenten kan 

være langt høyere enn 20 %, er at kun tre av de 15 kvinnene som ble intervjuet har et 

opprinnelsesland utenfor Europa. Dette er en seleksjon av informanter som i stor grad 

ekskluderer en gruppe mennesker tilknyttet andre kulturer hvor æren står høyt, og som ofte 

er i besittelse av en sterk motivasjon til å spore opp en tidligere ektefelle og felles barn etter 

et samlivsbrudd. Dette er ofte fremtredende trekk i f. eks. muslimske kulturer. I 2008 bodde 

det 313 kvinner på Oslo Krisesenter202, hvorav kun 12 % oppga å være etnisk norske. Det 

er derfor grunnlag for å anta at kvinner med innvandringsbakgrunn også er overrepresentert 

                                                 
198 Det har ikke lykkes å få tak i denne rapporten.  
199 Stortingets nettsted, Skriftlig spørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til justisministeren. Sist besøkt 9. mai 

2010. tilgjengelig online på http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-

sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=41059. 
200 I henhold til Morten Glavin (POD). Tilsvar på e-post 6.12.09. 
201 Som f. eks. skoler, barnehager, NAV, forsikringsselskaper, banker mv. 
202 Oslo Krisensenter årsberetning 2008. Sist besøkt 9. mai 2010. Tilgjengelig online på 

http://www.oslokrisesenter.no/noop/file.php?id=25. 
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i forbindelse med tiltak som adressesperre, og at mange av disse igjen er knyttet til kulturer 

hvor æresrelatert forfølgelse er mer utbredt enn i Norge. På bakgrunn av dette er det derfor 

sannsynlig å anta at tallene for oppsporing kan være høyere enn hva som fremgår av 

Eidheims rapport.  

 

Adressesperre er langt mer utbredt enn hva som er tilfelle for fiktiv identitet, og har vært i 

bruk over en større tidsperiode. Dokumentasjon av styrker og svakheter som hefter ved 

ordningen er derfor langt mer tilgjengelig i forhold til hva som er tilfelle for fiktiv identitet. 

Kun syv personer lever under fiktiv identitet i dag,203 hvorav alle sakene gjelder 

æresrelatert vold eller vold i nære relasjoner. Informasjon om disse må nødvendigvis 

holdes strengt fortrolig for at beskyttelsestiltaket skal kunne ha den tilsiktede effekt.  I 

henhold til Glavin (POD) har imidlertid ingen av disse blitt sporet opp verken av 

trusselutøver eller andre aktører med stor kapasitet og/eller høy grad av intensjon.204Selv 

om antallet personer som lever under ordningen er forsvinnende lite i forhold til hva som er 

tilfellet for adressesperre (ca. 1.5 % i forhold til de av Eidheim oppgitte 475 tilfeller i 

2005), så gir de allikevel et bilde av et beskyttelsestiltak med optimal effekt.  

 

 

5.4 Rettsbeskyttelse og rettssikkerhet 

 

 

Iverksettelse av beskyttelsestiltak som fiktiv identitet og adressesperre fører med seg en 

rekke interessekonflikter. Sentralt i denne forbindelse står den trusselutsattes rett til 

beskyttelse mot vold og overgrep,205 som ikke samtidig begrenser den naturlige frihet og 

livsutfoldelse. Videre vil barns rett til fravær av vold og overgrep kunne komme i konflikt 

                                                 
203 NRK Dagsnytt, 1. februar 2010, familievoldkoordinator Anne-Bente Kentsrud, Søndre Buskerud 

politidistrikt. 
204 Tilsvar på e-post 6.desember 2009. 
205 I det følgende kalt rettsbeskyttelse. 
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med fars rettigheter til kontakt med egne barn etter barnelovas bestemmelser, da retten til 

samvær med egne barn gjelder inntil domstolene har kommet til et annet resultat. Dette er 

en del av fars rettsikkerhet i forbindelse med retten til en rettferdig rettergang.206 I tillegg til 

dette har barnet en selvstendig rett til omgang med begge sine biologiske foreldre. 

Trusselutsattes rett til skjerming av personopplysninger kan også i mange tilfeller komme i 

konflikt med andre aktørers interesser i å komme i kontakt med vedkommende. Dette 

gjelder f. eks. kreditorer som banker og finansinstitusjoner, skoler, barnehager, NAV mv.207  

 

Rettsikkerhetsbegrepet har ikke et entydig innhold, og betydningen vil både være avhengig 

av hvilken kontekst det anvendes i og hvem som praktiserer begrepet. En tradisjonell 

betydning er ofte relatert til forholdet mellom det offentlige og den enkelte borger. Kjernen 

i rettssikkerhetsbegrepet er knyttet til krav om at enkeltindividet skal være beskyttet mot 

overgrep og vilkårlighet fra det myndighetenes side, samtidig som vedkommende skal ha 

mulighet til å forutberegne sin rettsstilling og forsvare sine rettslige interesser (NOU 

2009:15, s. 60).208 Jeg har her valgt å bevege meg utenfor et tradisjonelt 

rettssikkerhetsbegrep. I det følgende vil rettssikkerhet være forbundet med muligheten for å 

opprettholde rettigheter som betraktes som grunnleggende i et fritt samfunn, samtidig som 

det gis beskyttelse mot vold og overgrep (rettsbeskyttelse).  Både rettsbeskyttelse og 

rettssikkerhet er dermed relatert til trusselutsattes personlige frihet. Perspektivet er 

interessant, da beskyttelsestiltak som adressesperre og fiktiv identitet fører til at disse to 

rettigheter fremstår som interessekonflikter, snarere enn to sider av samme sak. En allmenn 

oppfatning vil naturlig nok være at det å leve i frihet samtidig inkluderer et liv med fravær 

av vold og overgrep eller frykt for dette. For en person som lever under et beskyttelsestiltak 

er det imidlertid ingen åpenbar relasjon mellom disse to rettighetene. Snarere vil et liv 

beskyttet for vold og integritetskrenkelser kunne innebære et liv som på mange måter har 

store likhetstrekk med frihetsberøvelse slik dette forekommer i fengsel eller innen tvungen 

psykiatri. Et liv uten rettsbeskyttelse vil på den annen ide kunne medføre fare for vold og 

                                                 
206 Se avsnitt 5.5. 
207 Se bla. avsnitt 5.3 
208 Se også anvendelsen av begrepet i kap. 6. 
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overgrep eller innebære en konstant frykt for at dette skal skje, noe som igjen bringer med 

seg ufrihet.  

 

Det finnes ingen egen lov som regulerer disse rettigheter spesifikt. Spørsmål som angår 

rettssikkerhet generelt blir imidlertid ivaretatt gjennom flere særnorske bestemmelser,209 i 

tillegg til at de ligger nedfelt i internasjonale konvensjoner. Å ikke bli utsatt for 

umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff er en grunnleggende 

menneskerettighet.210 Tilsvarende gjelder også retten til respekt for privatliv og familieliv, 

hjem og korrespondanse.211 FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter212 art. 17 

omhandler videre retten til fravær av vilkårlige eller ulovlige inngrep i privat- eller 

familieliv, hjem eller korrespondanse, eller ulovlige inngrep på ære eller omdømme. I art. 

17 nr. 2 heter det også at enhver har rett til lovens beskyttelse mot slike inngrep eller 

angrep. Begge konvensjoner er inkorporert i norsk lov, og bygger også på 

Verdenserklæringen om menneskerettighetene av 1948 art. 12.213 Enhver bruk av vold 

innebærer en krenkelse av grunnleggende menneskerettigheter, og er i tillegg straffbare 

handlinger som er i strid med straffeloven. I tillegg til dette kommer de bestemmelser som 

særskilt regulerer barns rettigheter.214  

 

Å leve et liv under beskyttelsestiltak som adressesperre eller fiktiv identitet innebærer en 

form for isolasjon hvor resultatene på mange måter kan betraktes som frihetsberøvelse. 

Samfunnet er ikke i besittelse av straffetiltak overfor overgriper som samtidig ivaretar 

offerets sikkerhet, og det er den trusselutsatte selv som må bære belastningen ved å leve 

med den isolasjon som beskyttelsestiltaket fører med seg. Eidheim nevner det etiske 

                                                 
209 Se f. eks. politiloven § 1 annet ledd, sikkerhetsloven § 1 bokstav b og § 6 annet ledd samt 

straffeprosesslovens generelle utforming. 
210 Den europeiske menneskerettskonvensjonen av 4. november 1950 (EMK) art. nr. 3. 
211 EMK art. nr. 8. 
212 De forente nasjoners internasjonale konvensjon 16. desember 1966 om sivile og politiske rettigheter. 
213 Ikke juridisk bindende men fungerer som et ideal for hvordan myndighetene skal behandle sine borgere. 
214 Bl.a. Fns barnekonvensjon art. 3, barnelova § 48, barnevernloven § 4-1, og enkelte bestemmelser i 

straffeloven. Se for øvrig avsnitt 1.2. 
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aspektet ved denne problemstilling, og hevder at dette er ”forbundet med spørsmål om hvor 

langt en kan strekke et tiltak som adressesperring før en vipper over mot frihetsberøvelse 

som straff for offeret” (Eidheim 2007:28). Frihetsberøvelse i strafferettslig forstand dreier 

seg om at mennesket settes i fengsel hvor det får bevege seg på et begrenset område, og for 

en periode blir fratatt rettigheter som betraktes som grunnleggende i et fritt samfunn.215 En 

annen form for frihetsberøvelse er tvangsinnleggelse på institusjon, som f. eks. psykiatriske 

institusjoner under tvunget psykisk helsevern,216 men også plassering og tilbakehold i 

institusjon uten eget samtykke etter barnevernlovens regler.217 Et fellestrekk med denne 

formelle frihetsberøvelse er at konsekvensene av å leve under et beskyttelsestiltak er 

begrenset kontakt med omverdenen og begrensede muligheter til å nyttiggjøre seg av 

samfunnsmessige goder.  

 

Et liv med fiktiv identitet stiller store krav til den trusselutsatte, som må være innstilt på å 

bryte enhver relasjon til sitt tidligere liv som kan føre til identifisering.218 Dette gjelder 

både venner og familie, så vel som tilknytning til f. eks. spesielle interesseorganisasjoner, 

politiske partier, arbeid og utdannelse. Tilsvarende må barn i samme husstand bryte 

fullstendig med bl.a. venner, skole og nære familiemedlemmer. De kan ikke lenger fortelle 

hvem de er, hvor de kommer fra og hva de har holdt på med tidligere. I forarbeidene til nytt 

kapittel II a i politiloven219 fremstilles det som et paradoks at det er den truede og ikke den 

eller de personer som forårsaker den uholdbare situasjonen som bærer byrden. I praksis 

handler et slikt beskyttelsestiltak om å gi opp sitt eget liv på grunn av en annens kriminelle 

atferd. Skikkethetsvurderingen som er en del av risikoanalysen som legges til grunn i 

vurderinger av hvorvidt fiktiv identitet skal innvilges eller ikke220 retter seg mot den 

trusselutsatte selv, og omhandler personlige og sosiale forutsetninger for å kunne leve med 

                                                 
215 Fengsel defineres i strafferettslig forstand som frihetsstraff. Jfr. Bla. strl. § 24. 
216 Jfr. Psykisk helsevernloven § 3-2. 
217 Jfr, barnevernloven § 4-24. 
218 Ot.prp.nr. 117 (2001-2002) s. 17. 
219Ot.prp.nr. 117 (2001-2002)  s. 2. 
220 Beskrevet i avsnitt 4.4. 
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de restriksjoner som fiktiv identitet medfører. I dette vil naturlig nok også den enkeltes 

styrke til å kunne leve med den isolasjon som tiltaket krever være en del av 

vurderingsgrunnlaget.  

 

Fiktiv identitet har den fordel at den trusselutsatte fortsatt vil være registrert med fast 

bostedsadresse og ellers alle andre formalia, selv om disse ikke har noe samsvar med den 

ekte identitet. Ved adressesperre derimot vil trusselutsatte fremstå som ikke-eksisterende, 

idet hun og eventuelle barn ikke lenger fremtrer som registrert i offentlige og private 

registre. Dette skaper en rekke problemer og begrenser muligheten for normal 

samfunnsdeltagelse. For å kunne nyttiggjøre seg av mange tjenester i dagens samfunn er 

det en forutsetning å kunne vise til en fast adresse. Dette gjelder blant annet tjenester som 

mobilabonnement, strømleverandører, tilgang til internett, mulighet for å i gangsette et 

utdanningsløp mv. I likhet med fiktiv identitet er også tiltaket rettet mot enkeltindividet, 

eventuelt også personer i samme husstand, og impliserer ikke øvrige familiemedlemmer 

som søsken eller foreldre. Selv om ordningen med adressesperre ikke stiller noen juridiske 

krav til å bryte kontakt med øvrige familiemedlemmer, vil det allikevel ofte være 

nødvendig for at tiltaket skal kunne gi tilstrekkelig beskyttelse. Trusler mot øvrige 

familiemedlemmer i tillegg til redsel for at noe kan tilstøte disse kan være en begrunnelse 

for redusert kontakt (Eidheim 2007:99). Mange blir også nødt til å flytte til en annen kant 

av landet, slik at kontakten reduseres på grunn av store geografiske avstander. 

 

 

 

5.5 Ivaretakelse av barnets sikkerhet 

 

 

Usikkerhet rundt hva som vil skje med barnet i forbindelse med et samlivsbrudd kan føre til 

at mor fortsetter å leve sammen med en voldelig partner av frykt for at barnet ikke får 

tilstrekkelig beskyttelse. Et slikt valg kan representere en stor fare både for mor og barn. 

Saker som omhandler barn dreier seg i mange tilfeller om å få gjennomslag for egne behov, 
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og barnets beste er ikke nødvendigvis det som settes i sentrum. Et klassisk eksempel er at 

far benytter barnet som et våpen for å ramme mor i forbindelse med et samlivsbrudd, bl.a. 

ved å kreve samvær og omsorg. Barnet kan lett bli en voldsutøvende fars middel til å 

opprettholde makt over personen som ikke lenger er under hans kontroll.  

 

Det norske rettssystemet har ikke alltid vært like gode til å fange opp slike signaler, noe 

som bl.a. fremgår av en rapport utarbeidet av Kristin Skjørten i 2004-2005.221 

Undersøkelsen bygger på en gjennomgang av alle lagmannsrettsdommer (totalt 129 saker) 

fra perioden 1998-2000 registrert i Lovdata, som omhandler avgjørelser om fast bosted for 

barn. I 30 av sakene (23 %) nevnes vold og/eller mistanke om seksuelle overgrep i 

familien. Dette fordeler seg på 20 saker i forbindelse med vold mellom familiemedlemmer 

og 10 saker som angår seksuelle overgrep mot barn. I 14 av de 30 sakene legger retten til 

grunn at overgrep har skjedd, mens i de øvrige sakene mener retten at overgrep enten ikke 

har funnet sted eller ikke er tilstrekkelig bevist. I tillegg påpeker Skjørten flere saker hvor 

retten ikke kommenterer påstander om overgrep. (Skjørten 2004:153). Skjørtens 

konklusjon er at i saker om vold blir de påståtte overgrepene ofte funnet sannsynliggjort, 

men ansees i liten grad som uttrykk for personlige egenskaper hos utøveren. Volden får 

også beskjeden omtale, både med hensyn til ordvalg og spalteplass. (Skjørten 2004:158). 

Resultatene av undersøkelsen vitner om at vold og overgrep i denne perioden, ikke har en 

grunnleggende plass i prinsippene som ligger til grunn for rettspraksis i 

barnefordelingssaker. 

 

Domsavgjørelsene som presenteres i avsnitt 3.6 har et begrenset omfang i forhold til 

Skjørtens undersøkelse. Det er også verdt å merke seg at ikke alle rettsavgjørelser blir lagt 

ut på Lovdatas online database. Dette innebærer at det kan foreligge avgjørelser som har 

kommet til et annet resultatet enn det som fremgår av tabellen i fig. 3-3 (s- 37). Det 

fremstår allikevel som en klar trend at domstolene i større grad enn tidligere vektlegger 

vold som diskvalifiserende for omgang med egne barn. Årsakene til en slik endring av 

                                                 
221 Samlivsbrudd og barnefordeling. 
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praksis kan være flere. Ut i fra domspremissene slik disse fremkommer i fig. 3-3, er det 

sannsynlig å anta endringen i bl. § 48 annet ledd har hatt en stor betydning.222 Dette 

fremgår bl.a. av at i hele 9 av 15 saker legger retten til grunn at samvær vil være skadelig 

for barnet. I 3 av sakene legges det også vekt på at vold mot mor er vold mot barn, og at 

dette kan betegnes om omsorgssvikt. En viss betydning tillegger jeg også at Barne- og 

likestillingsdepartementet i 2005 arrangerte et kurs for dommere, sakkyndige og advokater 

med fokus på håndtering av barnefordelingssaker hvor det er mistanke om vold og 

overgrep. Med utgangspunkt i innholdet av dette kurset ble det samtidig utarbeidet et 

informasjonshefte til den samme målgruppen.223Hensikten med heftet var å bidra til 

kompetanseheving, og at aktørene ved domstolene kunne dra nytte av innholdet både for å 

få til en god gjennomføring av saksbehandlingen og et bedre grunnlag for å fatte 

avgjørelser. De senere års økte fokusering på barns skadevirkninger av vold224 har samtidig 

bidratt til større bevisstgjøring blant befolkningen generelt i forbindelse med 

problematikken. De færreste vil finne det både sikkerhetsmessig og moralsk forsvarlig at en 

person som utøver vold samtidig skal ha omgang med barn. Dette er også forhold som 

dommere vil være tvunget til å ta hensyn til. Selv om dommere er uavhengig i sin 

dømmende virksomhet, skal de utføre sin dommergjerning upartisk på en måte som inngir 

alminnelig tillit og respekt.225 Sist men ikke minst kan det være verdt å merke seg at FNs 

barnekonvensjon ble inkorporert i norsk rett ved lov 1. august i 2003, og fikk dermed 

forrang ved motstrid med annen lovgiving.226I dette ligger nedfelt en internasjonal 

forpliktelse til å ta hensyn til barnets beste etter konvensjonens artikkel. 3.  

 

                                                 
222 Ved avgjørelser som gjelder foreldresvar, samvær og hvor barnet skal bo fast, skal det tas hensyn til at 

barnet ikke blir utsatt for vold eller på annen måte blir utsatt for fysisk eller psykisk skade.  
223 Informasjonshefte – barnefordelingssaker der det er påstander om vold. Sist besøkt 9. mai 2010. 

Tilgjengelig online på  

http://www.regjeringen.no/upload/BLD/Veiledning%20og%20brosjyrer/2008/Info_barnefordsaker_paastand

_om_vold.pdf. 
224 Se avsnitt 1.2. 
225 Lov dom domstolene 13. august 1915 nr. 5, jfr. § 55 tredje ledd. 
226 Jfr. Menneskerettsloven §§ 2 og 3. 
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Til tross for at domstolene ser ut til å ha endret praksis siden Skjørtens undersøkelse, er det 

av interesse å studere hvorvidt felles barn med overgriper utgjør et hinder for at mor og 

barn gis adgang til å leve under beskyttelsestiltak, og hva som eventuelt hindrer en slik 

adgang.   

 

I avsnitt 3.6 behandlet jeg mulighetene for innvilgelse av sperret adresse i de tilfeller hvor 

trusselutsatte hadde felles barn med overgriper. Med utgangspunkt i disse drøftelsene 

fremstår det som overveiende sannsynlig at felles barn med overgriper ikke vil ha noen 

innvirkning på beslutninger om adressesperre. Både forarbeidene til endring av barnelovas 

§ 48 annet ledd227 og uttalelsen fra Justisdepartementets lovavdeling228slår fast at fars 

rettigheter etter barnelova ikke skal ha noen betydning for mor og barns muligheter for 

tildeling av denne type beskyttelse. I tillegg viser det utvalgte domsmaterialet at sperret 

adresse også innvilges i praksis til tross for at spørsmål om foreldreansvar og samværsrett 

ikke er rettslig avgjort.  

 

I forbindelse med fiktiv identitet er det imidlertid en forutsetning at barnerettslige spørsmål 

er avklart før en trusselutsatt kan få et positivt vedtak.229 Selv om formålet med begge 

ordningene er beskyttelse av personer som står i fare for å bli utsatt for alvorlige 

integritetskrenkelser, er den strukturmessige utformingen så forskjellig at den reiser ulike 

problemer i forbindelse med rettsforhold som bl.a. felles barn med overgriper.230 

Adressesperre er ment som et midlertidig beskyttelsestiltak, og består i sin enkelthet i å 

hindre at folkeregistrerte opplysninger distribueres til et større antall personer og 

organisasjoner. Ved fiktiv identitet derimot er tidsperspektivet langt videre, og selv om 

også denne form for beskyttelsestiltak kan oppheves eller gjøres tidsbegrenset,231 er tiltaket 

konstruert på en slik måte at det er i stand til å kunne yte optimal beskyttelse over en lengre 

                                                 
227 Ot.prp.nr. 103(2004-2005), s. 37. 
228 JDLOV-2003-395, 21. mars 2003. 
229 Se avsnitt 4.6. 
230 Jfr. Avsnitt 5.2. 
231 Jfr. Politiloven § 14 h. 
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tidsperiode. Ideelt sett endres alle personopplysninger som kan knyttes til den trusselutsatte 

og eventuelle barn slik at disse ikke skal kunne oppspores. En slik total endring krever 

store ressurser, og forutsetter at det ikke foreligger noen uavklarte rettsforhold som på noen 

måte kan tenkes å virke inn på sikkerheten på et senere tidspunkt. I spørsmål som angår 

felles barn vil far ha rettigheter etter barnelova til tross for at dette ikke nødvendigvis er til 

barnets beste. Selv om det kanskje er tvilsomt om han vil kunne få rettens kjennelse til 

samvær og delt foreldreansvar, så vil allikevel muligheten til å reise sak for å få avklart 

slike spørsmål være tilstede.  

 

Problemet understrekes også i merknadene til ny § 48 annet ledd i barnelova,232 hvor det 

fremgår det at barnets kontakt med trusselutøver i disse tilfellene uunngåelig vil komme i 

konflikt med trusselutsattes behov for beskyttelse. Det fremheves at Politidirektoratet som 

forvaltningsorgan ikke kan overprøve domstolenes avgjørelse i saker om foreldreansvar, 

fast bosted og samvær, og derfor ikke kan innvilge fiktiv identitet i tilfeller der far er 

tilkjent samvær eller del i foreldreansvaret. Dette er spørsmål som må være avklart før 

fiktiv identitet innvilges.233 Det kan derfor se ut til at barns beskyttelse mot voldelige fedre 

ikke er direkte knyttet opp til beskyttelsestiltak som adressesperre og fiktiv identitet, men 

til rettssystemet generelt. Som anført i avsnitt 4.6 tilsier rettsikkerheten at trusselutøver ha 

rett til en rettferdig rettergang, noe som i praksis kan bety at det kan ta mange år før en sak 

om samværsrett og foreldreansvar er avgjort. Domstolene har i dag ingen mulighet til å ta 

selvstendige avgjørelser i forbindelse med barns rett til beskyttelse mot 

integritetskrenkelser. I forarbeidene til endring av ny § 48 annet ledd i barnelova ble det 

også reist et forslag om at en endringssak skal kunne avgjøres uten hovedforhandling når 

barnet har fiktiv identitet. Forslaget ble imidlertid ansett å være i strid med EMK art. 6 hvor 

enhver har rett til offentlig rettsmøte ved en uavhengig domstol.234 

 

                                                 
232 Ot.prp. nr. 117 (2001-2002) s. 56. 
233 Ot.prp.nr. 103(2004-2005), s. 34. 
234 Ot.prp.nr. 103(2004-2005), s. 21. 
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5.6 Rettspolitiske perspektiver på beskyttelsestiltak 

 

 

Pr. mars 2010 finnes det ingen tiltak som er i stand til å gi trusselutsatte adekvat beskyttelse 

samtidig med at normal livsutfoldelse og frihet opprettholdes ved at ansvaret i stedet legges 

over på overgriper. Sammenlignet med adressesperre235fremstår det imidlertid som 

sannsynlig at fiktiv identitet medfører mindre problemer i denne forbindelse, da man her 

fortsatt vil stå registrert i de ulike databaser, men under en annen identitet.  I et møte på 

Stortinget 14. mai 2009236 i forbindelse med spørsmålet om å senke terskelen for å bruke 

fiktiv identitet, presiserte Storberget at det fra Regjeringens side var gitt uttrykk for å 

beholde den høye terskel som eksisterer i dag. En av begrunnelsene var at fiktiv identitet 

fritok en selv for ansvar i forhold til andre typer virkemidler som kan brukes. I denne 

forbindelse nevnes spesielt omvendt voldsalarm (elektronisk merking) om ville 

konfliktdempende i stedet for øke konflikten.237  

 

Elektronisk merking dreier seg om å idømme elektronisk kontroll av personer med 

kontaktforbud, og ble vedtatt i juni 2009. Bestemmelsene, som innbefatter en innføring av 

et nytt femte ledd i strl. § 33, i tillegg til en endring av strl. §§ 33a og 342, er pr. mars 2010 

enda ikke iverksatt. Bruk av omvendt voldsalarm er et prøveprosjekt, der brudd på et 

kontaktforbud medfører tvungen bruk av alarm som varsler fornærmede ved nærvær.238 I 

merknadene til de nye bestemmelsene239 går det frem at elektronisk kontroll med 

voldsutøver forutsetter at det foreligger et kontaktforbud.240Kontrollen går ut på at 

                                                 
235 Jfr. avsnitt 5.4. 
236 Stortinget, møte 14. mai 2009. Sist besøkt 8. mai 2010. Tilgjengelig online på 

http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2008-

2009/090514/5/#a5. 
237 Møtereferatet ga imidlertid ingen forklaring hva som mentes med dette. 
238Jfr. Ot.prp. nr. 25 (2008-2009) s. 6. 
239 Ot.prp. nr. 25 (2008-2009) avsnitt 7.1. 
240 Strl. § 33 femte ledd første pkt.  
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opplysninger om den domfeltes bevegelser først kan registreres dersom han eller hun 

beveger seg inn i områdene som er omfattet av kontaktforbudet. Registrering skjer også 

ved uteblitte signaler fra kontrollutstyret.241 Det dreier seg derfor ikke om en kontinuerlig 

overvåking av trusselutøver. Det påhviler også den domfelte å medvirke for at kontrollen 

skal kunne gjennomføres.242 Elektronisk kontroll kan heller ikke ilegges på ubestemt tid, og 

maksimum 5 år.243 Endringen i strl. § 342 inneholder de straffemessige konsekvenser som 

manglende medvirkning eller hindring av pågående kontroll medfører.  

 

Det er vanskelig å forutsi i hvilken grad elektronisk merking vil være et effektivt tiltak før 

ordningen har vært praktisert over en lengre periode. Imidlertid kan det være verdt å merke 

seg at datateknologien ikke er ufeilbarlig. Regjeringen påpeker selv de utilstrekkeligheter 

som ligger i dagens teknologi, i tillegg til at manglende GPS- og/eller GSM-dekning i 

området kan føre til at signaler uteblir.244 Et annet spørsmål som reiser seg, er hvor raskt 

politiet er i stand til å handle om trusselutøver skulle nærme seg offeret. I tilfeller hvor 

motivasjonen til å ta hevn er høy og konsekvensene av et drap ikke teller, kan det tenkes at 

trusselutøver rekker å drepe offeret før politiet er i stand til å innfinne seg på stedet. Det er 

heller ikke uvanlig at overgriper tar sitt eget liv etter å ha drept sin familie. VGs 

metoderapport som ble utarbeidet i tilnytning til Skup-prisen 2007, viser at i 30 % av de 72 

drapssakene som rapporten tar for seg, har gjerningsmannen tatt sitt eget liv etter å ha drept 

kona eller samboeren.245 I slike tilfeller er det tvilsomt om en omvendt voldsalarm vil være 

effektiv som beskyttelse for trusselutsatte. Tiltaket gjelder også bare for en tidsbegrenset 

periode, og selv om kontaktforbudet overholdes i den perioden elektronisk merking er 

pålagt, foreligger det ingen garanti for at ikke overgriper vil oppsøke offeret etter at 

                                                 
241 Strl. § 33 femte ledd annet pkt.  
242 Strl. § 33 femte ledd tredje pkt.  
243 Strl. §33 a annet ledd annet pkt.  
244 Ot.prp. nr. 25 (2008-2009) avsnitt 7.1. 
245 ”72 kvinner drept av sine menn”, s. 6. Sist besøkt 8. mai 2010. Tilgjengelig online på 

http://www.skup.no/Metoderapporter/2007/05._72_kvinner_drept._av_sine_mennVerdens_GAng_.pdf. 
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merkingen er fjernet. Det fremstår derfor som usikkert om elektronisk merking vil kunne 

utgjøre noen erstatning for adressesperre eller fiktiv identitet i de tilfeller hvor 

integritetskrenkelsene er så alvorlig at de kvalifiserer for sterke beskyttelsestiltak. En 

situasjon hvor trusselutøver blir idømt elektronisk merking samtidig med at trusselutsatte 

innvilges f. eks. sperret adresse, vil også kunne føre til at det elektroniske utstyr virker som 

et peileutstyr, da det vil utgi signaler om trusselutøver tilfeldigvis skulle komme i nærheten 

av offeret uten selv å være klar over dette.   

 

I drøftelsen av alternative beskyttelsestiltak, har jeg funnet det interessant å trekke inn New 

Zealand, som siden 1995 har utmerket seg med en særlig detaljert lovregulering når det 

gjelder familievold og saker som angår foreldreansvar, fast bosted og samvær. I henhold til 

familiedomstolen på New Zealand (District Court Family, Civil Team, Ministry of 

Justice)246 er det uvanlig at ofre for vold i nære relasjoner får tildelt ny identitet. Slike 

beskyttelsestiltak er hovedsakelig forbeholdt personer knyttet til kriminalitet hvor truslene 

var så store at de rettferdiggjorde en slik beskyttelse (vitnebeskyttelsesprogram). 

Familiedomstolen opplyste videre at beskyttelsesordningene, slik disse ble regulert av 

loven,247er av en slik art at de har til hensikt å gi tilstrekkelig beskyttelse og forhindre 

fremtidig vold, og at det normalt ikke er nødvendig med en endring av identiteten i tillegg.  

 

Bakgrunnen for en slik lovregulering skriver seg fra en hendelse i 1994 hvor en far fikk rett 

til samvær uten tilsyn med sine tre døtre. Til tross for at han tidligere hadde utøvd vold mot 

sin kone, ble han av retten ansett for å være en omsorgsfull far. Under et samvær i februar 

1994 drepte han sine tre døtre og siden seg selv. (Jaffe, et.al 2003:77). Tragedien fikk stor 

offentlig oppmerksomhet, og medførte endringer i flere bestemmelser,248 hvorav en av de 

viktigste var at menn som utøver vold ikke vil få mulighet til å treffe sine barn før de kan 

                                                 
246 Tilsvar på e-post datert 8. februar 2010, besvart av rettsanalytiker Shelley Harrison. 
247 Domestic Violence Act (DVA) 1995. 
248 Innføring av ”The Domestic Violence Act 1995” , endringer i ”The Guardianship Act”, ”The family 

Proceedings Act” og ”Legal Service Act”. 
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sannsynliggjøre at barna vil være trygge med dem.249 Kriterier som legges til grunn i 

forbindelse med begrepet trygg, er forhold som voldens art og alvorlighetsgrad, hvor nylig 

og hvor hyppig volden har forekommet, sannsynligheten for at det skal skje igjen, 

vurderinger av fysiske og psykiske skadevirkninger på barnet, hvordan den andre parten i 

saken vurderer barnets sikkerhet, barnets ønsker og hvilke steg utøver av vold har tatt for å 

forhindre at vold skal skje igjen.250  New Zealand har også en omfattende definisjon av 

familievold som innbefatter både fysiske, psykiske og seksuelle krenkelser i tillegg til 

andre typisk forekommende strategier som ofte anvendes av overgripere. Barns vitne til 

vold karakteriseres som psykiske overgrep, og alt ansvar legges på overgriperen (Jaffe, et.al 

2003:77). På nettsidene til politiet New Zealand251 går det videre frem at så lenge det 

foreligger bevis for at voldshandlinger har funnet sted, så vil retten normalt ikke tillate en 

voldelig person å ha foreldremyndighet eller samvær uten tilsyn. Tilsynet må også bekostes 

av voldsutøver.  

 

I likhet med Norge benytter også New Zealand ordningen med besøksforbud (protection 

order). Strafferammen for å bryte besøksforbudet er høy, med en maksimumsstraff på 2 år i 

fengsel. I tilfeller hvor det foreligger alvorlig voldskriminalitet kan også straffen bli 

ytterligere forhøyet.252 Dette er vesentlig høyere strafferammer enn i Norge, hvor brudd på 

besøksforbud253har en maksimum strafferamme på bøter eller fengsel inntil 6 måneder eller 

                                                 
249  Se bla. British Medical Journal. Sist besøkt 9. februar 2010. Tilgjengelig online på: 

http://www.bmj.com/cgi/content/full/309/6959/900. 
250 Senter for krisepsykologi i Bergen, SfK, Bullengteng nr. 2, prosjektet ”Barn som lever med vold i 

familien”, juni 2005. Sist besøkt 9. februar 2010.  Tilgjengelig online på 

http://www.krisepsyk.no/Prosjekter/familievold/pdf/Bulleteng%20nummer%202%20sikkerhet.pdf. 
251 New Zealand, politiets nettsider. Sist besøkt 9. mai 2010. tilgjengelig online på 

http://www.police.govt.nz/safety/home.domesticviolence.html. 
252 New Zealand, familierettens nettsider. Sist besøkt 9. mai 2010. Tilgjengelig online på 

http://www.courts.govt.nz/courts/family-court/what-family-court-does/domestic-violence/domestic-

violence#protection. 
253 Jfr. straffeprosessloven § 222a. 
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begge deler.254 Straffen kan imidlertid settes til 2 år hvis overgriper tidligere er straffet for 

en slik forseelse.  

 

Det er vanskelig å svare på hvorvidt bestemmelsene på New Zealand er så gode at andre 

beskyttelsestiltak er overflødige, eller om muligheten for å yte tilfredsstillende beskyttelse 

ligger i selve utformingen av domstolssystemet. Domstolssystemet på New Zealand skiller 

seg vesentlig ut i fra det norske ved at det er opprettet egne familiedomstoler som fungerer 

som avdelinger i herreds- og byretten.255Familiedomstolene er meklingsinstitusjoner med 

mulighet for domstolsløsning som siste utvei. Dommerne i familieretten er vanlige 

dommere eller har slike kvalifikasjoner, og de samles også regelmessig for bl.a. å få 

opplæring i meklingsteknikk og lignende forhold som ikke er en del av den juridiske 

utdannelsen. Familiedomstolen har eksklusiv kompetanse til å behandle saker som bl.a. 

separasjon, skilsmisse, foreldreansvar, bosted og samvær. All spisskompetanse er med 

andre ord samlet i en instans, noe som sikrer en fullstendig og enhetlig behandling. Ved 

saker med stor rettslig kompleksitet har familiedomstolene også mulighet til å overføre 

saken til behandling for Lagmannsretten (High Court).  

 

I Norge derimot, er kompetanse og beslutningsmyndighet spredt over flere instanser. De 

tradisjonelle domstoler behandler saker som angår barnerettslige spørsmål, og vil derfor 

inneha en bred kompetanse i forbindelse med bedømmelse av saker som angår barnets 

beste. Politiet derimot sitter inne med betydelig mer kompetanse når det gjelder behandling 

av saker som er knyttet til vold i nære relasjoner. Beskyttelsestiltak som sperret adresse og 

fiktiv identitet er imidlertid forvaltningsavgjørelser som domstolene får liten eller ingen 

befatning med. I de tilfeller hvor trusselutsatte har felles barn med overgriper, må saken 

”deles opp” i to områder hvorav forvaltningen tar seg av vurderingen av om 

beskyttelsestiltak skal iverksettes mens domstolene tar seg av barnerettslige spørsmål som 

samvær, omsorg og foreldreansvar. I forbindelse med fiktiv identitet, kan ikke 

                                                 
254 Jfr. strl. § 342 første ledd bokstav c. 
255 Se f. eks. utredning om barnefordelingssaker, saksbehandlingsregler og delt bosted NOU 1998:17, avsnitt 

6.8.6. 
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forvaltningen innvilge tiltaket før domstolene har avgjort de barnerettslige spørsmål. Spredt 

beslutningsmyndighet og kompetansefelt fordrer et samarbeid på tvers av instansene, noe 

som kan være både tidkrevende og føre til at viktig informasjon kan bli utelatt. Spørsmålet 

er derfor om denne enhetlige behandling ved familiedomstol er årsaken til at New Zealand 

har et system som ser ut til å fungere svært godt, eller om det er ande faktorer som ligger til 

grunn. Slike andre faktorer kan for eksempel være lovbestemmelsene i seg selv, eller også 

de strengere strafferammer som anvendes ved brudd på besøksforbud.  

 

5.7 Oppsummering 

 

Adressesperre og fiktiv identitet er beskyttelsestiltak som begge har til formål å yte vern for 

personer som står i fare for å bli utsatt for alvorlige integritetskrenkelser. Begge former for 

beskyttelse innebærer i tillegg en isolasjon for den trusselutsatte, som på mange måter kan 

betraktes som en frihetsberøvelse, idet alt ansvar legges på offeret som må bryte kontakten 

med sitt tidligere liv. Strukturmessig skiller de to beskyttelsestiltak seg fra hverandre, noe 

som også gjenspeiler seg i sikkerheten de representerer. Fiktiv identitet er bygget opp som 

en trelagsstruktur med et ekstra beskyttende lag som omgir personens ekte identitet som et 

vern mot eksterne farekilder. Ved adressesperre derimot er det ikke noe som skjuler 

personens identitet mot farer utenfra. Dette gir seg også utslag i praksis, da ingen personer 

som lever under fiktiv identitet hittil har blitt funnet, mens det finnes flere metoder som lett 

kan avsløre hvor en person med sperret adresse oppholder seg. Til tross for at fiktiv 

identitet representerer en langt høyere sikkerhet for den trusselutsatte, så vil tiltaket 

imidlertid aldri kunne bli noen erstatning for adressesperre, ikke minst fordi en fullstendig 

endring av personopplysninger vil fordre omfattende bruk ressurser.  

 

I motsetning til sperret adresse, fordrer fiktiv identitet at rettsforhold angående felles barn 

er avklart på forhånd før positivt vedtak kan fattes.  Etter gjeldende rett ikke er mulig å 

frakjenne en forelder samvær og foreldreansvar uten en rettferdig rettsforhandling. Om 

slike spørsmål skulle bli reist etter at den nye identiteten var trådt i kraft og alle 
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personopplysninger endret, ville dette innebære en svekkelse av sikkerheten, og kanskje 

også medføre at identiteten måtte konstrueres på nytt.  

 

6 Fiktiv identitet - klagebehandling og rettssikker het 

 

 

6.1 Opplegg og metode 

 

Fiktiv identitet er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven hvor Politidirektoratet har 

avgjørende myndighet. I forbindelse med klage over vedtak er Justisdepartementet 

klageorgan. Med utgangspunkt i generelle forvaltningsrettslige prinsipper vil jeg i dette 

kapittel drøfte rettsikkerheten knyttet til klageadgangen i forbindelse med vedtak om fiktiv 

identitet. Begrepet rettssikkerhet kan forståes og anvendes på mange forskjellige måter, 

avhengig av hvem som anvender det og i hvilken sammenheng.256Denne flertydigheten 

gjør det lite egnet som redskap for systematisk analyse og som argument (Eckhoff, Smith, 

2006:50). I den videre fremstilling anvendes begrepet innenfor kjernen av den juridiske 

beslutningsmodell og jeg vil fortrinnsvis legge vekten på den prosessuelle rettssikkerhet 

som gjelder kravene til hvordan forvaltningsvedtak blir truffet.257 I motsetning til avsnitt 

5.4, hvor jeg knyttet rettsikkerhet til et frihetsbegrep, legger jeg her til grunn en mer 

tradisjonell forståelse av begrepet.258 I dette kapittel vil jeg særskilt drøfte kravene til 

forsvarlig saksbehandling og uhildet vurdering med utgangspunkt i forholdet mellom 

førsteinstansen og klageinstansen.  

                                                 
256 Jfr. f. eks. betydning av begrepet i straffesaker i forhold til forvaltningssaker. Se også avsnitt 5.4.  
257 I motsetning til den materielle rettssikkerhet som gjelder de overordnede krav som stilles til 

forvaltningsvedtakets innhold.  
258 Se f. eks. NOU 2004:14, avsnitt 8.4.4 og NOU 2009:19 kapittel 7 og avsnitt 5.4.  
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Metodikken som anvendes i dette kapittel er en kombinasjon av dokumentstudier og 

gjeldende rett. Avsnitt 6.2 er en generell beskrivelse av kravene til forsvarlig 

saksbehandling som også er retningsgivende for hvorvidt et klagerorgan oppfyller kravene 

til å være upartisk og egnet til å ivareta trusselutsattes rettssikkerhet.  I avsnitt 6.3 gir jeg en 

fremstilling av Justisdepartementets oppgaver og organisering, og foretar på bakgrunn av 

dette en analyse av dets rolle som et upartisk klageorgan. Innholdet i begge avsnitt er i 

hovedsak basert på dokumentstudier supplert med rettskildemateriale som utvalgte 

lovtekster og forarbeider. Det kontradiktoriske prinsipp259 er gitt en separat behandling i 

avsnitt 6.3. Jeg har her anvendt en forenklet rettsdogmatisk metode hvor betrakter den 

lovfestede retten til kontradiksjon i henhold til straffeprosessloven260 med de bestemmelser 

i forvaltningsloven261 hvor denne retten fremgår mer implisitt. Kapittelet avsluttes med en 

beskrivelse av de grunnleggende forskjeller mellom klagebehandling hos et høyere 

forvaltningsorgan i forhold til behandling ved en uavhengig domstol. Fremstillingen er 

basert på dokumentstudier, og er ment som en oppsummering av de rettssikkerhetsmessige 

problemer som kan tenkes å eksistere ved en klagebehandling hos et høyere 

forvaltningsorgan. Domstolskontroll med forvaltningens avgjørelser drøftes mer inngående 

i kapittel 7.  

 

 

6.2 Krav til forsvarlig saksbehandling 

 

Avgjørelser om fiktiv identitet er enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og følger 

forvaltningslovens generelle bestemmelser, i tillegg til kapitlene IV-VI som særskilt 

                                                 
259 Prosessrettslig grunnsetning som går ut på at hver av partenen skal ha rett til å bli hørt, og å bli bekjent 

med hva den annen part gjør gjeldende før dom avsies(Definisjon hentet fra http://www.rettsnorge.no, sist 

besøkt 9. mai 2010). 
260 Lov om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) 22. mai 1981 nr. 25. 
261 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker 10. februar 1967. 
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regulerer enkeltvedtak. Både behandlingen hos Politidirektoratet og eventuell etterfølgende 

klagebehandling hos Justisdepartementet er derfor bundet av kravet til forsvarlighet som 

ligger bak forvaltningslovens regler om saksbehandling. Uforsvarlig saksbehandling kan 

føre til at et forvaltningsvedtak blir erkjent ugyldig. Forvaltningens kompetanse er et 

begrep som er tett knyttet opp til forsvarlighetskravet. Kompetanse er et juridisk begrep 

som innbefatter retten til å treffe rettslig bindende beslutninger. I forvaltningsretten deles 

kompetansebegrepet opp i tre faktorer, materiell kompetanse, prosessuell kompetanse og 

personell kompetanse. Forenklet sagt innebærer kompetansebegrepet at forvaltningens 

avgjørelser ansees som gyldige når innholdet i vedtaket er i samsvar med gjeldende rett 

(materiell kompetanse)262, når saken er behandlet på riktig måte før vedtaket er fattet 

(prosessuell kompetanse) og når det er rett organ og person som har fattet vedtaket 

(personell kompetanse).263 

 

Materiell kompetanse dreier seg om myndighet til å treffe beslutninger med et bestemt 

innhold. Avgjørelsene må bygge på riktig jus, korrekte fakta og lovlig skjønnsutøvelse. 

Typiske materielle mangler ved en forvaltningsavgjørelse er forhold som feil 

rettsanvendelse264, feil fakta og feil utnyttelse av skjønnsfriheten derunder for snevert 

skjønn, ulovlige formål eller utenforliggende hensyn. Prosessuell kompetanse omfatter 

regler om hvordan avgjørelser blir til. Typisk vil være de generelle saksbehandlingsregler 

etter forvaltningslovens Kapittel IV som at saken er godt nok belyst før vedtak treffes265, 

innsynsretten266, begrunnelse for vedtaket267 mv., men også bestemmelser i egne særlover 

kan tenkes å ha relevans. Prosessuelle mangler vil dermed dreie seg om brudd på 

forvaltningslovens regler, brudd på saksbehandlingsregler i aktuell særlov men også brudd 

                                                 
262 Den materielle kompetanse behandles i kapittel 7. 
263 Jfr. Forelesningsfoiler fra advokat og universitetslektor ved UMB Steinar Taubøll. Sist besøkt 4. mai 2010. 

Tilgjengelig online på https://athene.umb.no/emner/pub/JUS201/jus201_dag2.pps.  
264 Både generelle lovbestemmelser og ulovfestet rett. 
265 Jfr. fvl. § 17 første ledd første pkt. 
266 Jfr. fvl. §§ 18-21. 
267 Jfr. fvl. § 24. 
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på ulovfestede krav til forsvarlig saksbehandling.268 Personelle kompetansemangler 

foreligger når saken er avgjort av en person eller organ som ikke har myndighet til å fatte 

vedtak.269 

 

Både Politidirektoratet som førsteinstans og Justisdepartementet som klageorgan må 

oppfylle disse kravene til forsvarlig saksbehandling. Klageorganet kan også prøve alle sider 

av saken og herunder ta hensyn til nye omstendigheter.270 

 

 

6.3 Justisdepartementet  

 

 

Justisdepartementet er en del av sentralforvaltningen som omfatter 17 departementer, 

Statsministerens kontor og sentrale forvaltningsorganer, blant annet de ulike direktorater. 

Departementenes roller og ansvar følger av hvilket ansvar som er tillagt regjeringen og 

statsråden.271 Saker av viktighet skal avgjøres av Kongen i statsråd,272mens det vanlige i 

forbindelse med mindre viktige saker er at avgjørelsesmyndigheten blir delegert til et 

departement eller en annen offentlig myndighet (Statskonsult, 2002:17).  

 

Departementets oppgaver kan deles inn i tre hovedkategorier: Politiske oppgaver, 

etatsledelse og forvaltningsoppgaver.273 De politiske oppgaver innbefatter blant annet å 

                                                 
268 Se også Rundskriv H-2123, juni 2001 lovlighetskontroll etter kommuneloven § 59. Ikke alle juridiske 

forfattere anvender prosessuell kompetanse som et selvstendig begrep. Jeg finner det allikevel mest 

oversiktlig med denne form for fremstilling.  
269 Behandles ikke ytterligere i denne fremstilling. 
270 Jfr. fvl. § 34 annet ledd første pkt.  
271 Jfr. Grunnloven § 3 som stadfester at Kongen (regjeringen) er øverste leder av statsforvaltningen.  
272 Jfr. Grunnloven § 28. 
273 Justisdepartementets nettsider. Sist besøkt 9. mai 2010. Tilgjengelig online på 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dep/ansvarsomraader.html?id=488. 
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forberede saker for regjering, Kongen i statsråd og Stortinget og samtidig bidra til å 

gjennomføre regjeringens politikk. Dette innebærer blant annet å omsette politiske mål og 

programmer til konkrete lovforslag, budsjettforslag og stortingsmeldinger i tillegg til 

løpende bistand til politisk ledelse. Etatsledelse dreier seg om oppgaver knyttet til den 

overordnede styring av underliggende organer mens forvaltningsoppgavene omfatter 

ansvar for forvaltningsoppgaver som berører bl.a. enkeltpersoner, bedrifter, statlig 

virksomhet, kommuner mv. Forvaltningsoppgavene innbefatter også forskriftsarbeid og 

behandling av enkeltsaker som klagesaker der en forvaltningsavgjørelse er truffet av et 

underliggende organ. (Statskonsult 2002:18). 

 

Uavhengighet slik dette anvendes i den videre fremstilling, innebærer ikke at jeg stiller 

spørsmål ved om Justisdepartementet er å betrakte som et frittstående, uavhengig organ. 

Begrepet anvendes snarere som et verktøy i vurderingen av departementets kompetanse til 

å ivareta trusselutsattes rettsikkerhet. Uavhengighetsbegrepets mange dimensjoner gjør det 

velegnet til å klargjøre relevante poeng i drøftelsen av en rettferdig og forsvarlig 

saksbehandling. Begrepet kan betraktes ut i fra flere perspektiver, som både enkeltvis og 

sett sammen er egnet til å belyse faktorer som kan virke svekkende på en forsvarlig 

saksbehandlingsprosess.  Et politisk perspektiv på uavhengighet er ut i fra organets 

politiske tilknytning til regjeringen. Ideelt sett bør et uavhengig klageorgan være beskyttet 

mot alle former for politisk og økonomisk påvirkning, og bør ikke kunne instrueres av 

regjering. Uavhengighet kan også betraktes ut i fra dimensjonene strukturell og juridisk, 

praktisk, kulturell og symbolsk.274Strukturell og juridisk uavhengighet innebærer en 

vurdering av hvorvidt en enhet er organisatorisk atskilt fra en annen. Dette betyr at enheten 

så vidt som mulig ikke bør være underlagt de organ som den skal kontrollere eller være 

underlagt den samme ledelse som i de organer den skal kontrollere (hierarkisk 

uavhengighet). Den praktiske uavhengighet dreier seg om at enheten må ha en 

ressurssituasjon som gjør at den rent praktisk er i stand til å undersøke saken på selvstendig 

                                                 
274 Definisjonene er hentet fra NOU 2009:12 – ”et ansvarlig politi”, avsnitt 4.5.1. Utredningen foretar bl.a. en 

gjennomgang av klageordningen i politiet. Jeg har imidlertid funnet deler av definisjonene av 

uavhengighetsbegrepet anvendelig også i forbindelse med fiktiv identitet.  



 87

grunnlag. Med kulturell uavhengighet siktes til at medarbeidere ikke ”flyter” mellom de to 

etatene, mens symbolsk uavhengighet menes i hvilken grad enheten har et eget sett med 

symboler som signaliserer at den er uavhengig. I utredningen pekes det på at selv om 

enhver avhengighet i utgangspunktet er uønsket, så oppfattes det som uoppnåelig i praksis 

å oppnå total uavhengighet. Enhver form for avhengighet vil kunne oppfattes som en 

svekkelse av organet som rettferdig i saksbehandlingen. De tre førstnevnte 

uavhengighetsbegreper vil bli behandlet mer i detalj under.  

POLITISK

STORTINGET

REGJERING

JUSTIS-

DEP.

POLITI-

DIR.
STRUKTURELL
OG JURIDISK

PRAKTISK

ERORGANETUNDERLAGT SAMME

LEDELSESOM ORGANET DET SKAL

KONTROLLERE (FELLES OPPFATNING OM

HVORDANREGELVERKET SKAL FORSTÅS)?

HARORGANET RESSURSER TIL Å

KONTROLLERESAKENPÅ SELVSTENDIG

GRUNNLAG?

ERORGANETBESKYTTET MOT ALLE

FORMER FORPOLITISK OG

ØKONOMISK PÅVIRKNING?

UAVHENGIGHETSBEGREPET

 

Figur 6-1 Uavhengighetsbegrepet 

 

Figur 6-1 viser en oversikt over Justisdepartementets organisering sammen med de 

viktigste faktorer som kan tenkes å ha innvirkning på om klageadgangen oppfyller kravene 

til rettssikkerhet. Justisdepartementets direkte tilknytning til både Storting og regjering 
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innebærer en forpliktelse til å utføre arbeidsoppgaver i samsvar med regjeringens mål. 

Saksbehandlere i Justisdepartementet vil kunne møte en vanskelig situasjon.  På den ene 

siden vil de være nødt til å ta hensyn til regjeringens ønsker, noe som kan legge føringer på 

hvilket resultat man kommer frem til. På den andre siden vil dette kunne komme i konflikt 

med prinsippene for lojalitet, nøytralitet og faglig uavhengighet. St.meld. nr. 11 (2000-

2001) tar opp forholdet mellom embetsverket, departementenes politiske ledelse og andre 

samfunnsaktører. Her beskrives problematikken rundt rollekonflikter langs to dimensjoner 

knyttet til lojalitet (avsnitt 2.5 s.13). En embets- eller tjenestemann skal være en lojal og 

konstruktiv medspiller for statsråden, samtidig som vedkommende skal ivareta hensynet til 

partipolitisk nøytralitet. Det forventes videre at vedkommende skal foreta vurderinger etter 

beste faglige skjønn, uansett hvor lite politisk ønskelige disse måtte være for statsråden. 

Samtidig foreligger det forventninger om å lojalt følge opp statsrådens intensjoner og 

beslutninger selv om de er faglig uenig i tiltaket. Dette gjelder både i forbindelse med 

forberedelser av politiske utspill og ved iverksetting av politikken.  Spørsmålet om å senke 

terskelen for fiktiv identitet var oppe i Stortinget på et møte 14. mai 2010.275Her uttalte 

Statsråd Knut Storberget at ”vi fra Regjeringens side har gitt uttrykk for at det ønsker vi 

ikke å gjøre”. Dette vil kunne sette en saksbehandler i en konfliktsituasjon hvis egne 

faglige vurderinger står i motstrid til regjeringens målsetting.  

 

Organisatorisk er Politidirektoratet som førsteinstans underlagt samme ledelse som 

Justisdepartementet som skal kontrollere direktoratets avgjørelser. Direktoratet er direkte 

underordnet Justisdepartementet og handler under Justisministerens konstitusjonelle 

ansvar. Med hjemmel i politiloven § 15 annet ledd, er en rekke oppgaver lagt til 

direktoratet. Departementets instruksjonsmyndighet begrenses imidlertid ikke ved at 

myndighet delegeres til et underordnet forvaltningsorgan, og i hovedregelen kan 

myndigheten delegeres, men ikke ansvaret (Statskonsult 2002:17). Avstanden mellom de to 

etater kan dermed betraktes som nær, hvilket også innebærer at de deler samme syn på 

                                                 
275 Stortinget, møte 14. mai 2009. Sist besøkt 8. mai 2010. Tilgjengelig online på 

http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2008-

2009/090514/5/#a5. Se også avsnitt 5.6. 
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hvordan regelverket om fiktiv identitet skal forstås. I en rapport fra Statskonsult som 

omhandler organisering av statlig klagesaksbehandling (Rapport 2003:19 s. 32) berøres 

også denne problematikken, og det påpekes at Statsetatenes utpregede fagorientering 

innenfor et avgrenset område lett kan føre til en form for gruppetenkning blant etatens 

ansatte. En av farene ved en slik begrenset og spesialisert fagorientering er at det legges 

vekt på et etatsinternt perspektiv til fortrengsel for generelle forvaltningsmessige normer. 

Rapporten nevner også departementer spesielt, og peker på at i noen tilfeller vil 

departementer mangle den faglige kyndighet til å overprøve saken i sin fulle bredde slik at 

kvaliteten blir svekket i forhold klageinstansen kompetanse i henhold til fvl. § 34.  

 

Den praktiske uavhengighet er knyttet til departementets ressurser og muligheter til å 

kontrollere saken på selvstendig grunnlag. Denne muligheten er i tillegg nær knyttet til 

departementets organisatoriske relasjon til Politidirektoratet som førsteinstans. I henhold til 

forvaltningsloven § 34 annet ledd første pkt. skal klageinstansen være egnet til å prøve alle 

sider ved saken og herunder ta hensyn til nye omstendigheter.  Muligheten for å foreta en 

slik kontroll på selvstendig grunnlag vil nødvendigvis være avhengig av en viss 

organisatorisk avstand mellom de to etatene. I en eventuell klagesak hvor 

påstandsgrunnlaget er at avgjørelsen er fattet på feil juridisk grunnlag som for eksempel feil 

bedømmelse av den foreliggende trusselsituasjon, vil Justisdepartementet være nødt til å 

innhente informasjon fra sine egne underordnede instanser som sitter inne med all 

kjerneinformasjon. Kontrollen vil bl.a. gå ut på å vurdere om beslutningen er fattet etter de 

retningslinjer som departementet selv har fastsatt. På mange måter kan dette betraktes mer 

som en egenkontroll med en etterprøving av egne vedtak, snarere enn en uavhengig 

klagebehandling.  

 

Som nevnt oppfattes det som vanskelig realiserbart å oppnå en fullstendig uavhengighet.  

Justisdepartementet som klageorgan innehar nære politiske, organisatoriske og praktiske 

relasjoner både oppad og nedad på den hierarkiske rangstigen. Dette reiser spørsmål om 

hvorvidt en klage over vedtak om fiktiv identitet vil få en selvstendig, uavhengig og ny 

behandling i Justisdepartementet, eller om klageadgangen snarere er å betrakte som en ren 



 90

formalitet som uansett vil komme til samme resultat som Politidirektoratet. Seniorrådgiver 

Line Nærsnes i Justisdepartementet oppgir at to saker har vært til behandling i 

departementet.276 Utfallet av disse saker er imidlertid ikke kjent.277 

 

6.4 Mulighet for kontradiksjon 

 

Det kontradiktoriske prinsipp er en grunnleggende rettssikkerhetsgaranti som innebærer at 

begge parter i en sak skal ha tilgang til, og mulighet for å uttale seg om det tilgjengelige 

materialet. Prinsippet henger sammen kravet til upartiskhet og uavhengighet. I straffesaker 

er det et grunnleggende prinsipp for en rettferdig rettergang at behandlingen skal være 

kontradiktorisk. Det kontradiktoriske prinsipp fremgår av flere bestemmelser i 

straffeprosessloven. Dette gjelder blant annet retten til å uttale seg uttale seg og imøtegå 

motpartens argumenter,278 retten til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter,279 og retten 

til å være tilstede i rettsmøtet og komme med opplysninger og begjæringer.280I straffesaker 

har også påtalemyndigheten en plikt til å gi orientering om hvilke bevis de vil føre, slik at 

tiltalte gies en reell mulighet til å imøtegå disse.281 Retten til kontradiksjon er videre nedfelt 

i EMK art. 6 om retten til en rettferdig rettergang som garanterer enhver rett til adgang til å 

føre en sak for domstolene og en rettssikker prosess.  

 

Fra et forvaltningsrettslig perspektiv tilsier hensynet til forsvarlig saksbehandling at parten 

får adgang til å uttale seg før forvaltningen treffer en avgjørelse. Dette er i samsvar med 

ulovfestede forvaltningsrettslige prinsipper, og må også sees i samsvar med fvl. § 18 om 

retten til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter. Uten fullstendig kjennskap til sakens 

dokumenter vil ikke trusselutsatte ha mulighet til å imøtegå motpartens argumenter, og 

                                                 
276 E-post datert 10. mars 2010. 
277 Jeg har ikke lykkes å få kontakt med henne for å få svar på dette spørsmål.  
278 Jfr. strpl. § 92 første ledd annet pkt.  
279 Jfr. Strpl. § 242. 
280 Jfr. Strpl. § 244 første ledd første pkt.  
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mulighet for kontradiksjon blir ufullstendig. Det kontradiktoriske prinsipp følger videre av 

fvl § 16 om at part som ikke tidligere eller på annen måte har uttalt seg i saken skal varsles 

før vedtak treffes og gis høve til å uttale seg.282 Bestemmelsen gir imidlertid ingen 

ubetinget rett til å uttale seg for klageorganet, hvis uttalelser har blitt gitt tidligere i 

saksbehandlingsprosessen. Også fvl. § 17 om forvaltningsorganets utrednings- og 

informasjonsplikt er knyttet opp til retten til kontradiksjon.283Annet ledd første pkt. fastslår 

en plikt for forvaltningen til å oversende opplysninger av betydning, idet viktige 

opplysninger ”skal” sendes til partene. I tredje ledd første pkt. er imidlertid ordlyden at 

partene ”bør” gjøres kjent med opplysninger av vesentlig betydning. Det fremgår av dette 

at det i enkelte tilfeller er opp til forvaltningens skjønn å avgjøre hvorvidt parten skal bli 

forelagt opplysningene og dermed mulighet for å imøtegå disse.  

 

Muligheten for reell kontradiksjon er også avhengig av eksistensen av to likeverdige parter. 

Likhetsprinsippet fremgår også av EMK art. 6 nr. 3 bokstav d.284 Ved en klagebehandling 

hos en overordnet forvaltningsinstans som Justisdepartementet vil imidlertid trusselutsatte 

være den eneste part i saken. Selv om trusselutsatte gis adgang til å uttale seg og imøtegå 

forvaltningens argumenter, så vil forvaltningen allikevel inneha to roller: den vil utgjøre 

den andre part i saken, samtidig som den vil være beslutningstager. Dette fordrer at 

saksbehandleren er i stand til å ta objektiv stilling til sakens fakta, og klare å sette seg inn i 

rollen som en ”fiktiv” part i saken.  Ved en domstolsprøving vil både forvaltningen og 

borgeren være likeverdige parter, og en uavhengig dommer setter argumentene opp mot 

hverandre og fatter en beslutning på et nøytralt grunnlag. Begge parter har rett til å bli hørt 

og rett til å imøtegå de synspunkter som motparten fremlegger. 

 

                                                                                                                                                    
281 Jfr. strpl. § 264 første ledd første pkt. 
282 Jfr. Fvl. § 16 første ledd første pkt.  
283 Jfr. fvl. § 17 annet ledd første pkt og tredje ledd første pkt.  
284 Bestemmelsen er begrunnet i partlikhetsprinsippet og ikke kontradiksjonsprinsippet, men har nær 

sammenheng med dette.  
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Selv om trusselutsatte kan tenkes å få en mulighet til å uttale seg om sentrale forhold i 

saken, så er det imidlertid ikke gitt at denne retten eksisterer for alle typer opplysninger 

som foreligger. Klagebehandlingen er skriftlig, og argumentene vil derfor ikke bli fremført 

ved en muntlig forhandling slik at de kan imøtegås direkte. Kontradiksjonen vil derfor aldri 

kunne bli reell ved en behandling hos et høyere forvaltningsorgan sammenlignet med hva 

som er tilfelle for behandling ved domstolene.   

 

 

 

6.5 Grunnleggende forskjeller mellom forvaltnings- og domstolsavgjørelser 

 

 

Behandling i et høyere forvaltningsorgan innebærer på mange måter en egenkontroll som 

står i skarp kontrast til den uavhengige tredjepart representert ved domstolene. 

Forvaltningsorganer som begge er deler av samme etat, sitter ofte inne med 

fagspesialisering innenfor et avgrenset område, og kan i mange tilfeller ha en felles 

oppfatning av hvordan regelverket skal forståes. I en rapport fra Statskonsult (Castberg et. 

al. 2003), peker forfatterne blant annet på gruppetenkning blant de ansatte som kan føre til 

at det legges særskilt vekt på et etatsinternt perspektiv til fortrengsel for generelle 

forvaltningsmessige normer, og at faren for slik gruppetenkning trolig vil være mindre jo 

større distanse det er mellom organene. Er begge etater statlige organer, kan det som skjer 

ved en klagesaksbehandling på mange måter betraktes som om staten overprøver sine egne 

vedtak. Også Bragdø (Bragdø:2005) peker på at behandling av klage til et overordnet 

forvaltningsorgan ikke er en fullgod løsning, da et overordnet organ mangler uavhengighet 

fra forvaltningen.  

 

En klagebehandling ved et høyere forvaltningsorgan vil i mange tilfeller frarøve klageren 

muligheten for reell kontradiksjon.285 Eksempler på dette finnes bl.a. innenfor 

                                                 
285 Se avsnitt 6.4. 
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utlendingsretten hvor behandling av klagesaker i UNE i mange tilfeller behandles av 

nemndsleder alene uten at klageren får mulighet til møte i stornemnd og uttale seg. UNE 

kan imidlertid gi klageren adgang til å møte personlig og uttale seg i tilfeller hvor nemnda 

finner det viktig å få belyst flere sider av saken.286Det foreligger atskillig rettspraksis hvor 

manglende mulighet for kontradiksjon blir anført som argument for saksbehandlingsfeil. 

Denne manglende rett til kontradiksjon avspeiler samtidig den skjevhet i partsrelasjoner 

som foreligger ved en klagebehandling av forvaltningen, hvor det kun er klageren som er å 

anse som part. Ved en domstolsbehandling av klagen ville både forvaltningen og klageren 

selv vært representert som to uavhengige parter hvor begge hadde mulighet til å møte og 

uttale seg direkte om forholdene, føre vitner og bevis og imøtegå motpartens synspunkter.  

 

En vesentlig forskjell ved å føre en klagesak for forvaltningen er at behandlingen er gratis 

og innebærer ikke noen økonomisk risiko ved for å bli ilagt saksomkostninger ved tap av 

klagesaken. Denne risikoen eksisterer ved domstolsbehandling samtidig som saken ofte 

fordrer bistand fra advokater. Det kan også gå lang tid fra man bringer en sak inn for 

domstolene til saken kommer opp for retten. Dette er faktorer som kan være en 

medvirkende årsak til at så få forvaltningssaker havner hos domstolene.287 

7 Lovtolkning, rettsanvendelse og overprøvelse av v edtak 

7.1 Opplegg og metode 

 

I dette kapittelet vil jeg særskilt behandle forhold som faller inn under forvaltningens 

materielle kompetanse.288 Fokus er spesielt rettet mot de materielle mangler som kan tenkes 

å gjøres til gjenstand for overprøvelse av et forvaltningsvedtak av et eksternt uavhengig 

                                                 
286 Utlendingsloven § 38b.  
287 Se avsnitt 5.5. 
288 Se avsnitt 6.2. 
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organ. Avsnitt 7.2 er en generell beskrivelse av forvaltningsrettslige prinsipper i forbindelse 

med de ulike typer skjønnsmessige vurderinger. I avsnitt 7.3 har jeg gitt en generell 

beskrivelse av hvilke påstandsgrunnlag som kan bli gjenstand for en ekstern overprøvelse 

av forvaltningens vedtak. Begge avsnitt bygger i hovedsak på en forenklet rettsdogmatisk 

metode.289 Forvaltningsloven290 har en fremtredende plass i denne beskrivelsen, men også 

bestemmelser i andre lover nevnes der hvor det er aktuelt å trekke disse inn. På grunn av 

forvaltningsrettens komplekse natur, har jeg også funnet det nødvendig å anvende juridisk 

litteratur som rettskilde. Som en kvalitetssikring har jeg i hovedsak anvendt sentrale og 

anerkjente forvaltningsjurister som bl.a. Eckhoff, Smith, Graver mfl. Andre 

dokumentkilder er også lagt til grunn der hvor jeg har funnet disse nyttige for å gi en 

fullstendig fremstilling.  Dette gjelder bl.a. offentlige utredninger, rundskriv, rapporter med 

mer.  

 

Avsnitt 7.4 er en analyse av utvalgte bestemmelser politilovens kapittel II a. Jeg har her 

anvendt en forenklet rettsdogmatisk metode og foretatt en fortolkning av bestemmelsene 

med utgangspunkt i de generelle forvaltningsmessige prinsipper om skjønnsutøvelse og 

domstolsprøving. Formålet er å tydeliggjøre hvordan de forskjellige former for skjønn gjør 

seg gjeldende, og hvilke vurderinger som eventuelt vil kunne etterprøves av en domstol. 

Avsnitt 7.5 er en generell beskrivelse av påstandsgrunnlag som kan gjøres til gjenstand for 

ekstern overprøvelse av f. eks. domstoler. Fremstillingen er i hovedsak basert på 

dokumentstudier.  

 

I avsnitt 7.6 foretar jeg en rettspolitisk drøftelse av rettsikkerheten rundt klagebehandlingen 

hos et høyere forvaltningsorgan, og om det finnes løsninger som ivaretar denne 

rettssikkerheten på en bedre måte. Selv om opprettelse av en klagenemnd kunne være en 

aktuell løsning i tilknytning til en rettssikker klagebehandling, har jeg valgt å avgrense 

drøftelsen til å gjelde forvaltningsdomstoler. Begrunnelsen for dette er at klagenemnder 

                                                 
289 Se avsnitt 1.4 for en nærmere beskrivelse av det metodiske opplegg. 
290 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker 10. februar 1967. 
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ofte er spesialiserte innenfor de områder de behandler.291En slik spesialisering fordrer store 

ressurser, noe som igjen tilsier et at det bør være et betydelig antall tilsvarende saker for at 

en opprettelse skal være lønnsom. Selv om en eventuell nemnd vil kunne tenkes å omfatte 

flere typer beskyttelsestiltak enn fiktiv identitet, er det allikevel naturlig å anta at antallet 

klagesaker vil være marginalt sammenlignet med f. eks. saker som behandles av 

Utlendingsnemnda. Jeg har derfor funnet en slik drøftelse lite relevant.  

 

7.2 Rettsanvendelse, subsumsjon og fritt skjønn 

 

En tradisjonell juridisk beskrivelse av lovanvendelsen som ligger til grunn for de 

avgjørelser forvaltningen foretar, er å sette et skille mellom lovbunden og diskresjonær 

kompetanse.292 Lovbunden kompetanse viser til selve rettsanvendelsen som igjen består av 

de tre elementene lovtolkning, bevisbedømmelse og subsumsjon, mens den diskresjonære 

kompetanse innbærer både rettsanvendelse og fri skjønnsutøvelse. At forvaltningen har 

kompetanse betyr at den er tiltrodd evne til å treffe rettslig bindende beslutninger. 

 

 

Kommunal og regionaldepartementets veileder293 beskriver denne kompetansen som ulike 

typer skjønn, og foretar en inndeling etter rettsanvendelsesskjønn, subsumsjonskjønn og 

forvaltningens frie skjønn.294 Rettsanvendelsesskjønnet er lovbundet og defineres som det 

skjønn som utøves i forbindelse med den generelle tolkning av en lovbestemmelse, typisk 

prøvingen av hva som ligger i et skjønnsmessig begrep i loven. Forvaltningen kan for 

eksempel ikke foreta en tolkning av en gitt bestemmelse som går utover lovens formål, og 

legge vekt på faktorer som ligger utenfor det som den lovlig kan legge vekt på.295 

                                                 
291 Som for eksempel personvernnemnda, utlendingsnemnda, bankklagenemnda mv.  
292 Går også under betegnelsen lovbundne og diskresjonære skjønn. 
293 Lovlighet etter kommuneloven § 59, Rundskriv H-2123. 
294 Denne begrepsfremstillingen vil også bli anvendt i den videre fremstilling. Se bl.a. avsnitt 7.2 
295 Ta utenforliggende hensyn. 
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Subsumsjonsskjønnet dreier seg om det skjønn som utøves i forbindelse med vurdering av 

om faktum i den aktuelle sak kommer inn under bestemmelsens vilkår. Fritt skjønn gjelder 

den avveiningen som forvaltningen foretar når loven gir rom for ulike løsninger eller ulike 

avveininger av hensyn. I sistnevnte tilfelle gir loven adgang til å velge mellom flere lovlige 

alternativer. At et spørsmål hører inn under forvaltningens frie skjønn innebærer at 

domstolene som hovedregel ikke kan overprøve det standpunkt som forvaltningen tar til 

dette spørsmålet. Eckhoff (Eckhoff 1992:241) beskriver denne friheten som ”frihet fra 

domstolskontroll”. Tvister som er knyttet til forvaltningsvedtak og som kan bringes inn for 

de alminnelige domstolene er vanligvis begrenset til legalitetskontroll, og vil i hovedsak 

dreie seg om forhold knyttet til den lovbundne kompetanse.296 

 

 

7.3 Kontroll av forvaltningens avgjørelser 

 

 

I henhold til norsk rettstradisjon kan et statsforvaltningsvedtak overprøves på to måter - 

internt i forvaltningen til et organ som er overordnet førsteinstansen med hensyn til 

klagesaker, eller eksternt ved at det anlegges sak eksternt for domstolene eller saken sendes 

til behandling hos Stortingets ombudsmann. Ombudsmannen har myndighet til å gi 

uttalelse, men kan ikke avgjøre saken med bindende virkning for forvaltningen. 

Forvaltningen retter seg som oftest etter Sivilombudsmannens uttalelser. Formålet med 

sivilombudsmannsordningen er å hindre at forvaltningen begår urett mot den enkelte 

borger, og bidra til at offentlig forvaltning respekterer og sikrer menneskerettighetene.297 

Retten til å klage gjelder enhver som mener å ha vært utsatt for urett fra den offentlige 

forvaltningens side.298 Søkeren kan henvende seg til Ombudsmannen med sine klager på 

forvaltningen. Normalt forutsettes det at saken skal være behandlet som klagesak i 

                                                 
296 Kan også forekomme tilfeller hvor tolkningen av en lovbestemmelse er underlagt skjønn. 
297 Lov om ombudsmann for forvaltningen (ombudsmannsloven) 22. juni 1962 nr. 8, jfr. § 3. 
298 Jfr. Ombml. § 6 første ledd. 
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forvaltningen før ombudsmannen kan behandle den. Ombudsmannsordningen vil ikke bli 

behandlet mer i detalj i den videre fremstilling.  

 

Hjemmelsgrunnlaget for domstolenes kontroll med forvaltningen er utviklet gjennom 

langvarig rettspraksis og ansees som konstitusjonell sedvanerett,299 og er vanligvis 

begrenset til legalitetskontroll. Denne kontrollen kan betraktes som en grunnleggende 

rettssikkerhetsgaranti for borgerne, idet domstolene kontrollerer lovmessigheten i 

forvaltningens avgjørelser og om det foreligger rettstridige forhold. Retten til en rettferdig 

rettergang går også frem av EMK300 hvor det i art. 6. nr. 1 heter at” for å få avgjort sine 

borgerlige rettigheter og plikter eller en straffesiktelse mot seg, har enhver rett til en 

rettferdig og offentlig rettergang innen rimelig tid ved en uavhengig og upartisk domstol 

opprettet ved lov”. Ordlyden tilsier at art. 6 gjelder både offentlig påtale og sivile 

rettigheter, og at det er rettergangen som helhet som skal være rettferdig.  

 

I utredningen ”Statlig tilsyn med kommunesektoren301 beskrives både den generelle 

lovtolkning og subsumsjonen som en del av rettsanvendelsen, og det anføres at disse derfor 

som et sikkert utgangspunkt alltid kan prøves av domstolene eller andre organer som er gitt 

myndighet til å foreta lovlighets- og legalitetskontroll. Vurderinger av om det foreligger en 

feilfortolkning av loven foretaes ofte med utgangspunkt i de tradisjonelle rettskildemessige 

normer for tolkningsprosessen, som lovens ordlyd, lovens forarbeider, om det foreligger 

noen legaldefinisjoner av nøkkelbegreper og eventuelle formålsparagrafer. Videre kan det 

være aktuelt å se loven i lys av andre lover det kan være nærliggende å trekke 

sammenligninger med. I forarbeidene til lov om mekling og rettergang i sivile tvister 

(tvisteloven)302 avsnitt 11.7.3 fremgår det at domstolskontrollen ikke omfatter 

forvaltningens frie skjønn, bortsatt fra spørsmål om myndighetsmisbruk.  

 

                                                 
299 Sedvaner som har samme rang som Grunnloven og som ved motstrid går foran Grunnlovens ordlyd. 
300 Den Europeiske menneskerettskonvensjonen av 4. november 1950. 
301 NOU 2004:17 s. 23. 
302 Ot.prp. nr. 51(2004-2005). 
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At et spørsmål er overlatt til forvaltningen innebærer at domstolen ikke overprøver 

vurderingen direkte og setter sitt skjønn over forvaltningen. (Graver 1996:130).  

Hvis forvaltningen har holdt seg innenfor de rettslige rammene for sin myndighet, så legger 

ikke domstolene seg opp i det forvaltningen har bestemt. Typisk for situasjoner hvor 

domstolene vanskelig kan overprøve forvaltningens skjønnsmessige avgjørelser er saker 

hvor forvaltningen sitter inne med en betydelig kompetanse og erfaringsgrunnlag på det 

aktuelle området.303 Imidlertid vil domstolene på uavhengig grunnlag kunne kontrollere om 

det for eksempel foreligger saksbehandlingsfeil, om avgjørelsen bygger på korrekte fakta 

og om saken er tilstrekkelig belyst. 

 

I 2005 foretok Sunniva C. Bragdø (Bragdø:2005) en komparativ undersøkelse med 

utgangspunkt i at svært få forvaltningssaker blir brakt inn for norske domstoler, og 

sammenlignet mulighetene for domstolsbehandling av forvaltningssaker i henholdsvis 

Norge, Sverige og Frankrike. Bragdø fremhever at det ikke finnes noen statistikk på 

området, men viser til Domstolsadministrasjonens årsstatistikk for 2002 hvor tingrettene 

behandlet 12.915 sivile saker, hvorav 4.071 er spesifisert i ikke-forvaltningsrettslige 

kategorier. Forvaltningssakene befinner seg derfor blant de gjenstående 8.844 uspesifiserte. 

Hun trekker også frem årsmeldingen fra Oslo Tingrett som angir at 2 % av de sivile sakene 

var barnevernssaker, mens andre typer forvaltningssaker befinner seg blant de 8 % som 

sekkeposten ”andre tvistemål” utgjør. På bakgrunn av dette kommer hun til at 

forvaltningssakene kanskje utgjør ca. 5 % av alle tvister, eller under 650 saker. Tall fra 

Statskonsult viser at Statsforvaltningen alene behandlet 60.000 klagesaker i 2000. (Bragdø 

2005:69) Forarbeidene til ny tvistelov304 bemerker også at selv om få vedtak blir prøvd 

rettslig er domstolenes mulighet til å prøve gyldigheten av forvaltingsvedtak betydningsfull 

i en rettsstat.  

 

 

                                                 
303 Eksempelvis innen utlendingsretten hvor UDI og UNE sitter inne med omfattende erfaring og kompetanse 

i forbindelse med de mange saker om oppholdstillatelse og asyl som behandles årlig. 
304 Ot.prp. nr. 51(2004-2005), s. 35 
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7.4 Politilovens Kap. II a og skjønn 

 

En eventuell overprøvelse av et vedtak om fiktiv identitet vil i typisk kunne dreie seg om 

legalitetskontroll, dvs. en kontroll av om det lovbundne skjønn har blitt utført i samsvar 

med hvordan loven skal fortolkes. I den videre fremstilling vil slike materielle 

kompetansemangler stå i fokus. Nedenfor har jeg foretatt en gjennomgang av utvalgte 

bestemmelser i politiloven sett i relasjon til generelle forvaltningsmessige prinsipper.  

 

Politiloven § 14 a første ledd: ”En person som er registrert i folkeregisteret, og som står i 

fare for å bli utsatt for alvorlig kriminalitet rettet mot liv, helse eller frihet, kan gis 

tillatelse til å benytte andre personopplysninger om seg selv enn de virkelige (fingerte 

personopplysninger).” Vilkåret om at personen må være registrert i Folkeregisteret fremstår 

som et konkret krav som ikke vil være gjenstand for en skjønnsmessig vurdering. Det 

lovbundne rettsanvendelsesskjønnet vil typisk dreie seg om å avgjøre om personen det 

gjelder står i fare for å bli utsatt for en forbrytelse i henhold til hvordan alvorlig kriminalitet 

rettet mot liv, helse eller frihet skal fortolkes. Vurderingen er et klassisk eksempel på en 

lovbunden bestemmelse som inneholder skjønnsmessige elementer, hvor forvaltningen må 

foreta et skjønn i forbindelse med hvordan rettsreglene skal forstås. Denne form for 

skjønnsutøvelse er imidlertid ikke unndratt fra rettslig styring (Eckhoff, Smith 2006:354), 

noe som innebærer at trusselutsatte har en teoretisk mulighet til å bringe saken inn for 

domstolene. Politiet vil imidlertid sitte inne med bevisbyrden i slike saker, og det kan være 

vanskelig for domstolene å ta stilling til hvor farlig situasjonen er i praksis. 

Subsumsjonsskjønn er det skjønn som utøves når det skal avgjøres om faktum i den 

aktuelle saken faller inn under det gitte vilkår, m.a.o. om det vurderes at både tidligere 

utført vold og sannsynlig overhengende vold og trusler er så alvorlig at personen oppfyller 

vilkåret for å falle inn under begrepet ”alvorlig kriminalitet rettet mot liv, helse eller frihet” 

i henhold til hvordan dette er fortolket. Subsumsjonen kan som hovedregel etterprøves av 

domstolene. Hvor langt domstolskontrollen går, er imidlertid avhengig av flere faktorer, 

ikke minst hvor klare bestemmelsene som regulerer forholdet er og hvilken kompetanse 

domstolene har til å avgjøre om beslutningen som er fattet er korrekt.  
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I tilfellet med fiktiv identitet må subsumsjonen sees i relasjon til siste del av bestemmelsen, 

som indikerer at forvaltningen er gitt diskresjonær kompetanse. Den vage ordlyden i 

setningen ”kan gis tillatelse til å benytte andre personopplysninger om seg selv enn de 

virkelige (fingerte personopplysninger)”, og særskilt ordet ”kan”, indikerer at forvaltningen 

er gitt rett til å anvende fritt skjønn.305 Dette innebærer at domstolene som hovedregel ikke 

kan overprøve det standpunkt som forvaltningen har til dette spørsmål. Typiske forhold 

som kan tenkes å falle inn under forvaltningens frie skjønn i denne forbindelse kan være 

trusselutsattes evne til å leve under en slik isolasjon som fiktiv identitet innebærer.306 Det 

kan derfor være svært vanskelig for domstolene å etterprøve om loven gir hjemmel for å 

avslå en søknad om fiktiv identitet i det aktuelle tilfellet. Av forarbeidene til nytt kapittel II 

i politiloven, fremgår det også at det å gi en person tillatelse til å anvende fiktiv identitet 

fremstår som en forvaltningsoppgave mer enn en domstolsoppgave, og at politiet uansett 

vil ha en innstillende myndighet i forhold til trusselvurderingen som en domstol vanskelig 

vil kunne overprøve.307  

 

§ 14 a annet ledd: ”Tillatelse til å benytte fingerte personopplysninger kan bare gis dersom 

andre tiltak ikke kan gi tilstrekkelig vern”. Rettsanvendelsesskjønnet vil her omfatte en 

fortolkning av begrepene ”andre tiltak” og ”tilstrekkelig vern” og fastslå hvordan disse skal 

forståes. Forståelsen må sees i sammenheng med situasjonen som helhet, og hvilken 

kunnskap som foreligger om den aktuelle trusselsituasjon og trusselutøver for øvrig. Ordet 

”kan” indikerer igjen at beslutningen faller inn under forvaltningens diskresjonære 

kompetanse, noe som også vil være avgjørende for hva som besluttes. Dette er derfor 

forhold som domstolene ikke kan overprøve. Selv om det kan være mulig å få rettens 

medhold i at andre beskyttelsestiltak har vist seg utilstrekkelig og neppe vil holde en 

forfølger på avstand, vil en domstol vanskelig kunne bedømme vurderingen politiet foretar 

                                                 
305 Selv om ordet ”kan” generelt indikerer at forvaltningen kan anvende fritt skjønn, kan det allikevel være 

situasjoner hvor ”kan” også er gjenstand for fortolkning. Se for øvrig Eckhoffs og Smith, 2006. 
306 Jfr. Skikkethetsvurderingen beskrevet i avsnitt 4.4. 
307 Ot.prp. nr. 117 (2001-2002), s.23. 
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i forbindelse med andre metoder som kan tenkes å yte tilstrekkelig vern til den 

trusselutsatte. Bestemmelsen må imidlertid også sees i relasjon til vurderingen som er 

foretatt i henhold til bestemmelsens første ledd. Subsumsjonsskjønnet går ut på å fastslå om 

personen har vært beskyttet av slike tiltak og hvorvidt disse har vist seg å gi en 

utilstrekkelig beskyttelse ut i fra fortolkningen. Det kan også dreie seg om å fastslå at 

situasjonen er så truende at andre beskyttelsestiltak ikke er egnet til å beskytte den 

trusselutsatte. I likhet med bestemmelsens første ledd er både subsumsjon, rettsanvendelse 

og det frie forvaltningsskjønn knyttet så tett til hverandre, at det fremstår som vanskelig å 

foreta en klar avgrensning mellom disse.    

 

§ 14 b første og annet ledd: ”Politidirektoratet avgjør om en person skal gis tillatelse til å 

benytte fingerte personopplysninger. Politidirektoratet skal bistå søkeren med å innhente 

og tilrettelegge informasjon mv. som kan ha betydning for vurderingen av søknaden.” 

Begge ledd konstaterer at Politidirektoratet som forvaltningsorgan er tiltrodd evne til å 

treffe rettslig bindende beslutninger i saker som angår fiktiv identitet. Dette er heller ingen 

”kan” bestemmelse, og ordet ”skal” indikerer at både lovbunden og diskresjonær 

kompetanse er innbefattet.   

 

§ 14 b tredje ledd: ”Politidirektoratets avgjørelse kan påklages Justisdepartementet” Ut i 

fra bestemmelsens ordlyd fremgår det klart at saker som angår fiktiv identitet er rene 

forvaltningsavgjørelser. Klageadgangen følger av fvl. § 28, hvor det i første ledd fremgår at 

saken skal innklages til det forvaltningsorgan som er nærmest overordnet det 

forvaltningsorgansom har truffet vedtaket. I de øvrige bestemmelser i politilovens kapittel 

II a angis Politidirektoratet eksplisitt både i saksbehandling, beslutnings og 

oppfølgingssammenheng.  

 

7.5 Uavhengig kontroll 

 

Tillatelsen til å anvende fiktiv identitet er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og følger 

forvaltningslovens regler. Den generelle adgang til å bringe avgjørelsen inn for 
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Sivilombudsmannen eller domstolene gjelder derfor også for beslutninger om fiktiv 

identitet.308 Politiloven inneholder imidlertid ingen bestemmelser om domstolsprøving, og 

dette er heller ikke omtalt i forarbeidene. Det forekommer heller ingen uttalelser om 

hvorvidt domstolene har kompetanse til å avsi realitetsdom, og det kan virke som om 

lovgiver ikke har hatt denne problemstilling i tankene. Borgarting Lagmannsrett, som for 

øvrig var den eneste rettsinstans som svarte på høringsutkastet,309 bemerket også at de 

spørsmål som ble tatt opp ikke berørte lagmannsretten.  

 

Til tross for at muligheten for en overprøvelse av domstolene foreligger teoretisk, så er det 

momenter knyttet til fiktiv identitet som tilsier at en slik behandling kan være problematisk. 

Domstolenes kontroll med forvaltningen er vanligvis er begrenset til legalitetskontroll, og 

prinsipielt er det slik at domstolene prøvingskompetanse beror på en fortolking av den 

aktuelle hjemmelsbestemmelsen for vedtaket (Reusch og Nisja, 2009:255). Bestemmelsene 

i politilovens kapittel II a er imidlertid lite presist formulert og gir samtidig forvaltningen 

en utstrakt rett til å anvende skjønn.310 De aktuelle bestemmelser er formulert på en slik 

måte at det kan være problematisk skille rettsanvendelsesskjønnet fra forvaltningsskjønnet, 

og det fremstår som sannsynlig at det kan være vanskelig for retten å avgjøre hvorvidt 

trusselutsatte oppfyller vilkårene for rett til fiktiv identitet.  

 

Reusch og Nisja gir en beskrivelse av gangen i en domstolsbehandling (2009:257).  Den 

som ønsker å påklage et vedtak bringer dette inn for domstolene med påstand om at 

vedtaket skal kjennes ugyldig. Domstolene vurderer om det er grunnlag for å statuere 

ugyldighet. Hva som vil være relevante påstandsgrunnlag for at vedtaket er ugyldig, vil 

avhenge av rettens kompetanse i saken. Vanlige påstandsgrunnlag er at forvaltningen har 

lagt feil lovforståelse eller faktum til grunn. Andre relevante påstandsgrunn er at 

forvaltningen ikke har oppfylt sin utredningsplikt311 eller at vedtaket ikke er tilstrekkelig 

                                                 
308 Bekreftes også av seniorrådgiver Line Nærsnes, Justisdepartementet i e-post datert 10. mars 2010. 
309 Ot.prp.nr. 117 (2001-2002), s. 7. 
310 Jfr. avsnitt 7.3. 
311 Jfr. fvl. § 17. 
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begrunnet,312 og at disse feilene må lede til ugyldighet.313 Også myndighetsmisbruk oppgis 

å være et påstandsgrunnlag som ofte benyttes. Med dette siktes til at det er tatt 

utenforliggende hensyn, at det foreligger usaklig forskjellsbehandling, at vedtaket er 

vilkårlig og/eller at det er så grovt urimelig at det må få betydning for vedtakets gyldighet.  

 

 

En overprøving av et vedtak om fiktiv identitet kan i teorien være knyttet til alle de 

påstandsgrunnlag som er nevnt over, selv om forhold som utenforliggende hensyn, 

vilkårlighet, myndighetsmisbruk og øvrige forbindelser knyttet direkte til saksbehandlingen 

sannsynligvis kan være vanskelig å påvise. Et påstandsgrunnlag som usaklig 

forskjellsbehandling vil trolig ikke kunne benyttes i det hele tatt, da det ikke er mulig å få 

innsyn i hvordan slike saker har blitt behandlet tidligere. Det mest sannsynlige 

påstandsgrunnlag i saker som angår fiktiv identitet vil antakelig være at det påberopes feil i 

rettsanvendelsesskjønnet og/eller subsumsjonen.  Et eksempel kan være Politidirektoratets 

vurdering av hvorvidt trusselutsatte oppfyller kravene til å falle inn under vilkårene i 

bestemmelsen i henhold til hvordan disse skal fortolkes. Trusselutsatte vil for eksempel 

kunne hevde at faresituasjonen de befinner seg i er feilvurdert, og at den er så alvorlig at 

ansees som nødvendig å skifte identitet for å kunne ivareta sin egen sikkerhet. Da denne 

vurderingen i stor grad er underlagt forvaltningens diskresjonære kompetanse til å fatte 

avgjørelser på et skjønnsmessig grunnlag, vil en overprøving imidlertid kunne tenkes å 

tilhøre en gruppe vedtak hvor domstolene viser tilbakeholdenhet med å sette sin egen 

direkte vurdering foran den som forvaltningsorganet har hatt i saken(Reusch og Nisja, 

2009:257). Slik begrenset domstolsprøving er ofte begrunnet i hensynet til rettssikkerhet og 

likebehandling og kan ha sitt opphav i at forvaltningen innehar langt større 

erfaringsgrunnlag i slike saker i forhold til domstolene.  

 

 

 

                                                 
312 Jfr. fvl. § 25. 
313 Jfr. prinsippet om ugyldighet, fvl. § 41. 
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7.6 Saksbehandling og rettssikkerhet  

 

Klageorganets politiske, organisatoriske og praktiske avhengighet, manglende mulighet for 

reell kontradiksjon og begrensede muligheter til å få vedtaket overprøvd av en domstol, 

reiser spørsmål om trusselutsattes rettssikkerhet blir tilstrekkelig ivaretatt i forbindelse ved 

en eventuell klagebehandling. Den organisatoriske avhengighet kan bl.a. medføre at 

Justisdepartementets klagebehandling består i en overprøvelse av eget reglement som har 

blitt anvendt av Politidirektoratet. Den politiske avhengighet kan medføre at det legges 

føringer på hva som rent faktisk kan omgjøres, da dette må være i samsvar med 

regjeringens målsetting, mens den praktiske avhengighet gir begrensede muligheter for 

innhenting av opplysninger fra uavhengige instanser. Partsulikhet og manglende mulighet 

for reell kontradiksjon bidrar også til å svekke rettsikkerheten, samtidig som utformingen 

av bestemmelsene om fiktiv identitet vanskeliggjør en ekstern overprøvelse av 

forvaltningens avgjørelse. Det dominerende innslag av fritt skjønn ligger som hovedregel 

utenfor domstolenes myndighetsområde, og sannsynligheten er stor for at retten vil avvise 

saken med den begrunnelse at de ikke har kompetanse til å overprøve forvaltningens 

avgjørelser.  

 

Dette reiser igjen spørsmål om det finnes muligheter for en bedre ivaretakelse av 

rettssikkerheten i forbindelse med en klagebehandling. I Sverige er Stockholms tingrätt 

førsteinstans i alle saker som gjelder fingerte personopplysninger.314En direkte 

sammenligning med den svenske saksbehandlingsprosessen i slike saker vil derfor bli 

upresis i denne forbindelse. Imidlertid kan det være relevant å foreta en generell 

betraktning av det svenske forvaltningssystemet og den lovfestede bruk av egne 

forvaltningsdomstoler i saker som angår klage over forvaltningsvedtak.315 Disse ”allmänna 

förvaltningsdomstoler” som består av länsrätten, kammarrätten och Regeringsrättener,316 er 

                                                 
314 Lag (1991:483) om fingerade personuppgifter, 2 § første pkt. 
315 Förvaltningslag (1986:223), 22 a § første pkt.  
316 Se Lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar. 
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i likhet med de norske alminnelige domstoler, frie og upartiske både i forbindelse med 

partene og forholdet som saken gjelder.  

 

I Norge har vi kun et fåtall særdomstoler,317 som heller ikke er ensartet i måten de er 

organisert på. Særdomstolene er egne domstoler med dømmende oppgaver innenfor 

avgrensede rettsområder. I NOU 1999:19, om domstolene i samfunnet, defineres en 

særdomstol som ”en institusjon utenom de alminnelige domstoler – forliksrådene og 

herreds- og byrettene, lagmannsrettene og Høyesterett – som er tillagt dømmende 

funksjoner på et avgrenset rettsområde, og som i domsstolloven eller i annen lov er 

betegnet som domstol”(NOU 1999:19 s. 499). Av utredningen fremgår det også at om en 

egen domstol bør opprettes for å behandle saker på bestemte rettsområder, beror i 

alminnelighet på en konkret vurdering fra lovgivers side om hva som er hensiktsmessig og 

forsvarlig. Jordskifteretten og Arbeidsretten angis videre som de mest sentrale blant 

særdomstolene ut i fra en praktisk bedømmelse (s.500).  

 

En mulig organisering av en forvaltningsdomstol er illustrert i fig. 7.2. Utgangspunktet her 

er en forvaltningsdomstol sidestilt med tingrettene, og hvor nærmeste ankeinstans er 

lagmannsrettene.  

                                                 
317 Jfr. Domstolloven § 2. 
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LAGMANNSRETTENE

HØYESTERETT

FORVALTNINGSRETTENE

Dommer, rettsfastsettende
vedtak, rettsforlik

TINGRETTENE

Eventuell anke til
lagmannsretten

 
Figur 7-2 En mulig organisering av en forvaltningsdomstol 

 

Det er vanskelig å gi noe entydig svar på hvorvidt en løsning med opprettelse av en 

forvaltningsdomstol ville vært hensiktsmessig for norske forhold. Dette vil også i stor grad 

avhenge av hva slags type saker som behandles. Begrunnelsen for opprettelse av en 

forvaltningsdomsstol kan tenkes å være en oppfyllelse av de forpliktelser Norge har i 

henhold til internasjonale konvensjoner, ikke minst i forbindelse med retten til en rettferdig 

rettergang etter EMK art. 6.318 I forbindelse med avgjørelser om fiktiv identitet, ville dette 

bety en oppfyllelse av retten til klagebehandling hos en uavhengig domstol med 

ivaretakelse av partslikhet og muligheten for kontradiksjon. Trusselutsatte og 

Politidirektoratet ville representert to selvstendige, likeverdige parter og hatt mulighet til å 

imøtegå hverandres argumenter.  

 

                                                 
318 Bakgrunnen for den svenske opprettelsen av forvaltningsdomstoler i 1971 var EMK som forutsatte at 

landets borgere skulle ha adgang til en rettslig prøving av forvaltningsavgjørelser (Statskonsult, rapport 

2003:19 s. 21). 
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De alminnelige domstoler har som tidligere nevnt liten eller ingen anledning til å overprøve 

forvaltningens frie skjønn.319 Et spørsmål som reiser seg i forbindelse med en organisering 

som skissert i fig. 7-2, er hvorvidt forvaltningsdomstolen vil kunne gis større adgang til å 

overprøve skjønnsmessige vurderinger.320 En slik adgang vil nødvendigvis også være 

avhengig av de utnevnte dommeres kompetanse innenfor det aktuelle saksområde. Saker 

som faller inn under forvaltningens ansvarsområde er av svært ulik karakter, og vil kunne 

omfatte en rekke områder, fra de mer generelle321 som utlendingsrett og barnevern til mer 

spesialiserte felt som adressesperre og fiktiv identitet. Saker som omhandler fiktiv identitet 

er begrenset i antall samtidig som de innehar stor kompleksitet. Det er derfor tvilsomt om 

en dommer i en forvaltningsdomstol vil kunne sitte med tilstrekkelig erfaringsgrunnlag og 

kompetanse til å overprøve forvaltningens skjønnsmessige vurderinger i større grad enn 

dommere med tilknytning til de alminnelige domstoler.  

 

Klagebehandling hos et upartisk, eksternt klageorgan innebærer derfor ikke nødvendigvis 

en bedre ivaretakelse av trusselutsattes rettssikkerhet. Overprøving av forvaltningens frie 

skjønn, vil fordre inngående kjennskap til systemet som omgir beskyttelsestiltaket i tillegg 

til grundig kunnskap om politiets arbeid og vurderinger. Dette er kunnskap som vanskelig 

kan vanskelig innhentes av en uavhengig part, ikke minst på grunn av konfidensialiteten 

som omgir ethvert spørsmål som er knyttet til fiktiv identitet.  

 

 

 

                                                 
319 Se bl.a. avsnitt 7.2. 
320 Den svenske forvaltningsdomstolen vil kunne overprøve alle sider ved en sak, også rene 

hensiktsmessighetsvurderinger (Statskonsult, 2003:22). 
321 Med generell menes her områder hvor det årlig foreligger et stort antall saker, og hvor det derfor finnes 

mange fagkyndige personer med spisskompetanse på området.  
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8 avslutning  

 

 

Både fiktiv identitet og adressesperre er beskyttelsestiltak opprettet for å verne 

trusselutsatte personer mot alvorlige trusler og overgrep. Ingen av disse tiltakene er 

imidlertid egnet til å legge ansvaret over på overgriperen. I stedet er det den trusselutsatte 

som får sin daglige frihet begrenset og må bryte sitt sosiale liv for at beskyttelsen skal 

fungere etter sitt formål. Spørsmål som har reist seg i forbindelse med arbeidet med denne 

oppgaven er om beskyttelsestiltakene er så gode at de er verdt de konsekvenser 

beskyttelsen fører med seg. For fiktiv identitet vil jeg påstå at dette er tilfellet.  

 

 

Fiktiv identitet er det sterkeste beskyttelsestiltaket som kan gis trusselutsatte personer i 

Norge i dag. Selv om kun et fåtall personer har fått innvilget denne form for beskyttelse, 

har imidlertid tiltaket vist seg å fungere optimalt for de dette gjelder, da ingen hittil har blitt 

oppsporet av forfølger(e). Ut i fra et effektivitetsperspektiv er det derfor ønskelig om denne 

ordningen ble tilgjengeliggjort for flere personer enn hva som er tilfelle i dag. Iverksettelse 

av en så vidt omfattende endring fordrer imidlertid bruk av store ressurser. Det er derfor et 

spørsmål om tiltaket ville ha beholdt sin kvalitet om langt flere hadde fått tildelt denne 

løsningen.  Med mindre det ikke ble bevilget store ressurser til beskyttelsestiltaket, ville en 

masseutdeling av fiktiv identitet innebære en fordeling av de eksisterende ressurser på flere 

personer, noe som igjen kunne hatt innvirkning på kvaliteten av det arbeid som ble lagt i 

hvert enkelt tilfelle.  
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