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Høringsuttalelse – Endringar i valdsoffererstatningslova 
 
Landsforeningen for trafikkskadde (LTN) er en frivillig og politisk uavhengig organisasjon 
som arbeider for å ivareta rettighetene til alle som er rammet av ulykke eller blitt påført 
personskade. 
 
Vi viser til høringsnotat av 15. juni 2010 og tillater oss å kommentere noen punkter i 
forslaget. 
 
 
2. Endring voldsoffererstatningsloven § 1 
Landsforeningen for trafikkskadde tolker det dit hen at hensikten med lovendringen er å 
tydeliggjøre skillet mellom straffesanksjonsvurdering mot skadevolder, og 
voldsoffererstatningsretten for skadelidte. 
 
LTN har ingen innsigelser til foreslått lovtekst 
 
3. Foreldelse 
 LTN er hovedsaklig enig i forslaget, men finner grunn til å belyse foreldelsesproblematikken 
ift til enkelte psykiske følger som følge av overgrep som faller inn under 
voldsoffererstatningsloven. 
 
Enkelte overgrep er av en natur som medfører at skadelidte først etter lengre tid blir klar over 
at man har vært utsatt for en kriminell handling som har medført personskade. Enkelte av 
disse skadene er av en slik karakter at langvarig psykologisk eller psykiatrisk behandling er 
påkrevd. I noen tilfeller vil det kunne foreligge behandlingsmessige grunner til at 
påbegynnende prosess ift et voldsoffererstatningskrav bør utsettes. 
LTN mener at foreliggende lovforslag vil kunne medføre at disse skadelidte vil risikere at 
legitime erstatningskrav anses som foreldet. Da dette ikke er lovgivers hensikt, mener vi at 
foreldelsesreglene må praktiseres meget varsomt, og helst at dette tydeliggjøres i 
voldsofferforskriften. 
 
4. Organisering av klagebehandlingen 
LTN oppfatter det problematisk at offentlige erstatningsorgan som Kontoret for 
voldsoffererstatning og Norsk pasientskadeerstatning opererer med svært lang 
saksbehandlingstid. LTN har vanskelig for å tolke dette på annen måte enn at det foreligger en 
utilstrekkelig finansiering, og vi mener at Kontoret for voldsoffererstatning må gis betydelig 
økte ressurser slik at saksbehandlingstiden kan reduseres til et akseptabelt nivå. 
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LTN er skeptisk til forslaget om å utnevne Statens sivilrettsforvaltning til klageorgan. Det er 
naturlig å jamføre voldsoffererstatningsordningen med pasientskadeerstatningsordningen. En 
lik organisering tror vi er en forutsetning for å øke kjennskapen til de offentlige 
erstatningsrettslige ordningene.  
Vi mener videre at den meget begrensede og teoretiske økonomiske besparingen som 
departementet forespeiler ikke må gis tungtveiende grunner for en omorganisering. Tvert imot 
mener vi det er rimelig å tro at økte ressurser for å redusere saksbehandlingstiden i første 
instans vil medføre samfunnsøkonomiske besparinger. Den voldsrammede vil raskere få 
klarhet i sin rett til voldsoffererstatning, og derved raskere kan overvinne eller tilpasse seg en 
vanskelig livssituasjon. 
 
Vi mener Voldsoffererstatningsnemnden innehar den spesialiserte og nødvendige kompetanse 
som er nødvendig for å i tilstrekkelig og nødvendig grad kunne forstå og vurdere så vel 
somatiske, psykiske og juridiske sider ved denne type saker. Nemnden synes også i positiv 
retning å preges av den kontinuitet som vi mener er nødvendig for å ivareta både det 
offentliges ansvar og den enkeltes rettigheter. Ved en overføring av dette ansvar til Statens 
sivilrettsforvaltning er vi redde for at den nødvendige kontinuitet vil trues, noe som vil kunne 
påvirke voldsutsattes erstatningsrettslige vern. 
 
Vi har heller ingen tro på at en omorganisering på dette område vil resultere i kortere 
saksbehandlingstider. 
 
 
 
Sign.        Sign. 
Svein Ove Langeland      Per Oretorp 
Landsstyreleder      Seniorrådgiver 


