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Supplerende tildelingsbrev nr. 4 Statens sivilrettsforvaltning  

 

Justis- og beredskapsdepartementet viser til tildelingsbrev 6. januar 2022, supplerende 

tildelingsbrev nr. 1 16. mars. januar 2022, supplerende tildelingsbrev nr. 2 24. mars 2022 

og supplerende tildelingsbrev nr. 3 30. juni 2022.  

1. Ikraftsetting av ny voldserstatningslov 

1.1 Bakgrunn 

Stortinget fattet 3. juni 2022 vedtak til lov om erstatning fra staten til voldsutsatte 

(voldserstatningsloven), jf. Lovvedtak 70 (2021–2022). Vedtaket er gjort etter forslag i 

Prop. 238 L (2020–2021) og Innst. 310 L (2021–2022) fra Stortingets justiskomité. 

 

Etter voldserstatningsloven §§ 7 og 10 kan Kongen i forskrift gi nærmere regler om 

saksbehandlingen av saker der erstatning ikke er tilkjent ved dom og om godtgjøring til 

advokater og godtgjøring til og oppnevning av sakkyndige. Videre kan Kongen i 

forskrift fastsette at barn som har opplevd vold mot en nærstående person, kan gis rett 

til erstatning også når skadevolderen ikke er ansvarlig etter alminnelige 

erstatningsregler, herunder nærmere vilkår og saksbehandlingsregler, jf. 

voldserstatningsloven § 15. Kongens myndighet til å fastsette disse forskriftene er 

delegert til Justis- og beredskapsdepartementet, jf. delegeringsvedtak 17. juni 2022 nr. 

1050. 
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Under behandlingen av Innst. 310 L (2021–2022) fremmet Stortinget anmodningsvedtak 

nr. 589, 30. mai 2022: 

 

Stortinget ber regjeringen fastsette i forskrift at det ikke skal løpe forsinkelsesrenter på 

statens regresskrav mot skadevolderen i voldserstatningssaker mens skadevolderen soner 

alminnelig fengselsstraff. 

 

Det er vedtatt i statsråd 23. september 2022 at ny voldserstatningslov skal tre i kraft fra 

1. januar 2023.  

 

Det vil om kort tid fremmes en kongelig resolusjon med overgangsregler. I 

overgangsreglene har departementet særlig vurdert spørsmålet om hvem som skal 

klagebehandle saker etter voldsoffererstatningsloven, etter 1. januar 2023. Etter en 

helhetlig vurdering har departementet kommet frem til at Statens sivilrettsforvaltning 

skal klagebehandle også disse. 

1.2 Oppdrag til Statens sivilrettsforvaltning 

Vi viser til oppdrag 1 i tildelingsbrevet for 2022. Departementet legger til grunn at loven 

kan tre i kraft fra 1. januar 2023, selv om ikke alle digitale løsninger er på plass. Vi ber 

Statens sivilrettsforvaltning utarbeide utkast til høringsnotat om ny 

voldserstatningsforskrift, med forslag til regler om godtgjøring av advokater og 

godtgjøring og oppnevning av sakkyndige, saksbehandling av saker der erstatningen 

ikke er tilkjent ved dom og vilkår for erstatning til barn som har opplevd vold mot en 

nærstående, jf. voldserstatningsloven § 7 femte ledd, § 10 tredje ledd og § 15. Forslaget 

bør tilrettelegge for digitale løsninger. Beskrivelse og vurdering av konsekvenser i tråd 

med Utredningsinstruksen må fremkomme. Statens sivilrettsforvaltning står fritt til å 

koordinere seg med relevante aktører hvis hensiktsmessig. Utkast til høringsnotat 

oversendes departementet innen utløpet av 30. april 2023.   

 

Videre ber vi Statens sivilrettforvaltning om å bistå departementet i oppfølgingen av 

Stortingets anmodningsvedtak nr. 589 (2021–2022). Det innebærer at Statens 

sivilrettsforvaltning skal bidra inn i en arbeidsgruppe, som i dialog med berørte etater 

skal utarbeide forskrift i samsvar med anmodningsvedtaket.  

 

Vi ber Statens sivilrettsforvaltning forberede seg på å overta all behandling av 

klagesaker fra 1. januar 2023, også saker som skal behandles etter 

voldsoffererstatningsloven. Statens sivilrettsforvaltning skal også vurdere om det er 

behov for å utarbeide rundskriv til ny voldserstatningslov. 

2. Justering av tildeling av budsjett for 2022 

I forbindelse mer rekruttering av ny direktør til Statens sivilrettforvaltning er tildelingen 

over kap. 473, post 01 justert: 
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Kap. 473, post 

01 Beskrivelse Beløp 

Tildeling Tildelingsbrev 2022 77 923 000 

Overført beløp Fra 2021 til 2022 2 309 000 

Justering RNB Endrede jobbreisevaner -48 000 

Justering aug. Kostnader rekruttering ny direktør -89 358 

Total tildeling   80 094 642 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Jostein Haug Solberg 

ekspedisjonssjef 

 

Sven Olav Gunnerud 

avdelingsdirektør 
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