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HØRINGSUTTALELSE OM FORSLAG TIL PRØVEPROSJEKT I OSLO FOR 

RASKERE GJENNOMFØRING AV STRAFFESAKER 

 

Innledning 

 

Kontoret for voldsoffererstatning (KFV) er et statlig forvaltningsorgan som behandler 

søknader om voldsoffererstatning. KFV er underlagt sivilavdelingen i Justis- og 

beredskapsdepartementet. KFV er ansvarlig for Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre 

(RKK) som er et landsdekkende tilbud til alle som har opplevd eller er berørt av kriminalitet. 

Det er 14 rådgivningskontor i hele landet, hvorav ett i Oslo. 

 

RKK gir: 

 

- Råd, veiledning og samtaler. 

- Bistand til å søke om voldsoffererstatning. 

- Informasjon om rettigheter. 

- Støtte til vitner før, under og etter rettssaker. 

- Bistand til å søke om rettferdsvederlag. 

 

Avgrensning 

 

KFV avgrenser sin høringsuttalelse til hvordan RKK kan være med på å sikre at de 

fornærmede og deres rettigheter blir godt ivaretatt der straffesaken blir behandlet i hurtigspor 

og da særlig med fokus på saker hvor det er aktuelt med voldsoffererstatning. Som 

departementet antar i høringsnotatet, legges det til grunn at saker med bistandsadvokat vil 

være mindre egnet for behandling i hurtigspor. 

 

Sivile krav 

 

KFV mener at det er en fordel om mest mulig av eventuelle sivile krav blir behandlet i retten. 

Dette for at skadevolder skal bli klar over at han også har et erstatningsansvar og bli gitt en 

mulighet til å imøtegå eventuelle krav. Videre vil en rettslig behandling sikre at krav ikke 

foreldes før det har gått 10 år jf. foreldelsesloven § 21 nr. 2. Dette vil ikke minst ha betydning 

for eventuelle regresskrav fra staten. 



 

RKK har lang erfaring med å bistå søkere med søknad om voldsoffererstatning. RKK vil 

hurtig kunne bistå de fornærmede med å fremskaffe nødvendig dokumentasjon for å vurdere 

eventuelle sivile krav i forbindelse med straffesaken. Dette vil også kunne virke 

ressursbesparende for påtalemyndigheten som i liten grad trenger å tenke på de sivile kravene.  

 

Det er grunn til å tro at det i sakene som blir behandlet i hurtigspor, ikke kan ventes at 

skadevolder gjør opp for seg. Det vises i denne forbindelse unndragelsesfaren som er en 

sentral begrunnelse for prosjektet. En følge av dette er at de fornærmede i stor grad vil måtte 

søke om voldsoffererstatning fra staten for å få utbetalt erstatning. Dersom RKK er inne i 

sakskomplekset på et tidlig tidspunkt, vil en sikre at de fornærmede får riktig og god 

informasjon om voldsoffererstatning og eventuelt andre ordninger.  

 

Politiet har etter påtaleinstruksen § 8-6 en plikt til å opplyse fornærmede i voldssaker om 

adgangen til å kreve erstatning fra staten i forbindelse med avhør. Tall fra Politidirektoratet 

viser at det i 2014 ble anmeldt ca. 32 000 forhold som kunne gi grunnlag for å søke om 

voldsoffererstatning. KFV mottok likevel bare i overkant av 4000 nye søknader. Det 

betydelige underforbruket kan indikere at de fornærmede ikke tar til seg den informasjonen 

som blir gitt i avhør. KFV oppfordrer derfor, på generelt grunnlag, at politiet informerer om 

RKK for å sikre at de fornærmede får tilstrekkelig med informasjon om sine rettigheter i 

voldssaker.  

 

Konklusjon 

 

KFV ber om at RKK i Oslo blir tatt med i prosjektet for å sikre ivaretakelsen av de 

fornærmede og deres erstatningskrav. RKK jobber også med ofre for vinningsforbrytelser slik 

at deres bistand ikke nødvendigvis bør begrenses til voldssaker. Det bemerkes at mange som 

har vært utsatt for kriminelle handlinger ofte har et behov for å snakke om deres opplevelser, 

uten at det dermed er nødvendig med faglig medisinsk behandling. Her vil en samtale med 

RKK, ofte, være tilstrekkelig.   

 

Vennlig hilsen 

 

KONTORET FOR VOLDSOFFERERSTATNING  

         

         

Ivar André Holm 

seniorrådgiver 

 

        Vigdis Jahren 

        førstekonsulent 

 

Elektronisk godkjent 

 


