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1 Hovedinnholdet i høringsnotatet 

Forsvarsdepartementet (FD) sender med dette på høring forslag til endringer i 

forskrifter som gjelder erstatnings- og kompensasjonsordninger for veteraner fra 

internasjonale operasjoner. 

Høringsnotatet omfatter forslag om forskriftsregulering av en saksbehandlingsregel 

for bruk av spesialisterklæringer i saker om erstatning og kompensasjon for psykiske 

belastningsskader som følge av tjeneste i internasjonale operasjoner. Departementet 

foreslår videre en forskriftsendring for å sikre klagere rett til dekning av reiseutgifter i 

forbindelse med møte i klagenemnda for kompensasjon og billighetserstatning. 

Departementet ber også om høringsinstansenes syn på et forslag om å lovfeste en 

adgang for domstolene til å prøve alle sider av saken dersom klagenemndas vedtak 

bringes inn for retten. Til sist foreslås mindre justeringer i forskriftstekstene. 

2 Bakgrunn og oversikt 

Erstatnings- og kompensasjonsordningene for veteraner som har fått skader i 

internasjonale operasjoner er utviklet over tid, i takt med en økt erkjennelse av 

behovet for særskilte ordninger for denne gruppen. Et skille kom i 2010, ved 

lovfestingen av et objektivt erstatningsansvar i daværende forsvarspersonellov § 12 b, 

nå forsvarsloven § 55. Ansvaret gjelder tap som er påført den som gjør tjeneste i en 

internasjonal operasjon, på grunn av skade eller sykdom som følge av tjeneste fra og 

med 1. januar 2010. Nærmere regler følger av forsvarstilsatteforskriften kapittel 9. 

Samtidig som innføringen av de lovfestede objektive ansvaret, ble det etablert en 

særskilt kompensasjonsordning for militært tilsatte som hadde tjenestegjort mellom 1. 

januar 1978 og 31. desember 2009. Vilkår for rett til kompensasjon er at det foreligger 

en psykisk belastningsskade som følge av tjenesten, som har ført til varig 

ervervsmessig uførhet. Kompensasjon gis inntil 65 G. Vedtak om kompensasjon kan 

påklages til en særskilt klagenemnd etablert ved egen forskrift. Fra 1. juli 2021 

behandler klagenemnda også klager over vedtak etter forsvarsloven § 55 som gjelder 

erstatning for psykiske belastningsskader. 

 

Forsvarsministeren nedsatte i 2018 en ekstern arbeidsgruppe for å gjennomgå og 

vurdere de ovennevnte ordningene. Arbeidsgruppen fremla sin rapport i januar 2020. 

Arbeidsgruppens konklusjon var at innføringen av ordningene har gitt økt 

anerkjennelse og styrket veteranenes rettigheter og erstatningsrettslige vern. Samtidig 

kom arbeidsgruppen med flere anbefalinger om hvordan ordningene kunne forbedres. 

 

Forslagene i dette høringsnotatet punkt 3.1 om behandling av spesialisterklæringer i 

erstatnings- og kompensasjonssakene, punkt 3.2 om dekning av skadelidtes 

reiseutgifter i forbindelse med deltakelse i møte i klagenemnda, og punkt 3.3 om 

domstolenes prøving av klagenemndas vedtak, bygger på anbefalinger fra 

arbeidsgruppen. Forslag om behandling av spesialisterklæringer følger også opp 

anmodningsvedtak fra Stortinget, se Vedtak 35 (2020–2021) fra behandlingene av 

Innst. 21 S (2020–2021) til Dokument 8:101 S (2019–2020). 

 

Høringsnotatet bør ses i sammenheng med oppfølgingen av øvrige forslag fra den 

eksterne arbeidsgruppen og av anmodningsvedtak fra Stortinget. Regjeringen har fra 

før fulgt opp Vedtak 56 og 57 (2018–2019) om utredning og innføring av en 

klageordning for saker om psykiske belastningsskader etter forsvarsloven § 55, samt 
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Vedtak 34 og 35 (2020–2021) om foreldelse i erstatnings- og kompensasjonssaker. 

Det vises til Stortingets behandling av Innst. 223 (2020–2021) til Prop. 59 L (2020–
2021) og Lovvedtak 68 (2020–2021). Forsvarsdepartementet sendte 16. april 2021 

forslag om mindre endringer for å tilpasse forskriftene nevnte lovendringer, på høring 

med frist 28. mai. Forslag om å følge arbeidsgruppens anbefaling om å flytte 

sekretariatet for klagenemnda i sakene fra Forsvarsdepartementet til Statens 

sivilrettsforvaltning har vært på høring. Det vises til høringsnotat av 2. juli 2020. En 

slik overføring planlegges med virkning fra 1. januar 2022. 

 

Stortinget har i Vedtak 36 (2020–2021) anmodet regjeringen om å sikre at veteraner 

kan få ta opp saken sin på nytt der vedtak fra Statens pensjonskasse (SPK) og/eller 

klagenemnda kan være i strid med gjeldende rett. Forsvarsdepartementet arbeider med 

å finne en best mulig løsning for å imøtekomme anmodningen. Forslag om dette 

inngår ikke i høringsnotatet. 

3 Departementets vurderinger og anbefaling 

3.1 Behandling av spesialisterklæringer i erstatnings- og 

kompensasjonssakene 

3.1.1 Gjeldende rett 

3.1.1.1 Innhenting av spesialisterklæringer 

Forskrift av 22. desember 2009 nr. 1768 om særskilt kompensasjonsordning for 

psykisk belastningsskade som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner 

(kompensasjonsforskriften) gjelder militært personell som har tjenestegjort i en 

internasjonal operasjon i perioden 1. januar 1978 frem til og med 31. desember 2009. 

§ 3 første ledd angir vilkårene for kompensasjon. Det må foreligge en varig psykisk 

belastningsskade som følge av tjenestegjøring, som må ha medført varig 

ervervsmessig uførhet. § 3 andre ledd lyder: 

De alminnelige krav til årsakssammenheng gjelder. For å legge til grunn slik 

årsakssammenheng, må det blant annet fremlegges en spesialisterklæring 

utarbeidet i samsvar med mandat fra Forsvarsdepartementet. 

Spesialisterklæringen utarbeides av en psykiater eller psykologspesialist. 

Utgangspunktet er at SPK og skadelidte skal bli enige om hvilken sakkyndig som skal 

utarbeide spesialisterklæringen i den enkelte sak. Dersom de ikke kommer til enighet, 

fastsetter SPK endelig valg av spesialist. 

På bakgrunn av opplysningene fra bakgrunnsdokumentasjon, skadelidtes redegjørelse 

for sin sykehistorie og den sakkyndiges undersøkelse av skadelidte, skal den 

sakkyndige spesialisten blant annet besvare om det foreligger en selvstendig psykisk 

belastningslidelse, samt å vurdere hvilken betydning tjenesten har hatt som årsak til 

denne tilstanden, og hvilke eventuelle andre årsaksfaktorer som har spilt inn. Den 

sakkyndige skal i tillegg vurdere blant annet hvilke konsekvenser den psykiske 

belastningsskaden har for blant annet inntektsgivende arbeid, og prognosen for 

funksjon i slikt arbeid. Mandatet angir videre at det er viktig at det presiseres hvilke 

opplysninger og dokumentasjon erklæringen bygger på.  
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Det foreligger ingen forskriftsregel om at det skal innhentes en spesialisterklæring i 

saker om erstatning for psykiske belastningsskader etter forsvarsloven § 55. I praksis 

gjøres dette likevel, som en del av opplysningen av sakene. Erklæringene utarbeides 

etter det såkalte Røsæg-mandatet. Mandatet ble utarbeidet av Røsæg-utvalget i NOU 

2000:23, som et standardmandat for medisinsk sakkyndige ved forsikringsoppgjør 

etter ulykke. 

3.1.1.2 Bevisvurderingen 

Utgangspunktet i norsk erstatningsrett er at det skal foretas en fri bevisvurdering. 

Dette kommer til uttrykk i tvisteloven § 21-2 første ledd hvor det heter: «Retten 

fastsetter ved en fri bevisvurdering det saksforhold avgjørelsen skal bygges på».  

Det oppstilles ingen begrensning i hvilke bevis som skal fremlegges, men vekten av 

bevisene vil variere. Dersom det foreligger uklarhet, må det foretas en avveining av de 

foreliggende bevis. Høyesterett uttalte i Rt. 1998 s. 1565 på side 1570 om 

bevisvurderingen i en sak om nakkeslengskader. Høyesterett vektlegger her at 

bevisene vil kunne ha forskjellig kvalitet og tyngde. Særlig viktig ved 

bevisbedømmelsen vil ifølge høyesterett være nedtegnelser foretatt i tid nær opp til 

den begivenhet eller det forhold som skal klarlegges, og da spesielt beskrivelser 

foretatt av fagfolk nettopp for å få klarlagt en tilstand.  

Disse utgangspunktene gjelder også for SPK og klagenemnda når de tar stilling til 

saker etter forsvarsloven § 55 eller den særskilte kompensasjonsordningen. Det betyr 

at spesialisterklæringen som utarbeides utgjør ett bevis som må vektes mot øvrige 

bevis. Slike bevis kan i veteransakene være dokumentasjon fra Forsvaret, dokumenter 

fra helsetjenesten som epikriser og erklæringer som kan belyse skadelidtes helse- og 

sykdomsbilde, dokumenter fra NAV, skadelidtes egne forklaring, andre vitnemål i 

saken m.m. 

Den særskilte kompensasjonsordningen består av to deler med ulikt beviskrav. Etter 

ordningen del II gjelder de alminnelige krav til bevis. Etter denne ordningen har 

skadelidte krav på inntil 65 G, avhengig av tjenestebetinget uføregrad. Etter ordningen 

del I gjelder en lempeligere bevisvurdering. Den kan gi skadelidte krav på 

kompensasjon inntil 35 G, selv om ikke det alminnelige beviskravet er oppfylt. 

Årsaken til at et slikt lempeligere beviskrav ble innført, var at det ved innføringen av 

ordningen ble antatt at det for personell som hadde tjenestegjort i internasjonale 

operasjoner på sytti-, åtti- og tidlig nittitall, ville være vanskelig å skaffe tidsnær 

dokumentasjon som kunne underbygge at personens plager skyldtes en tjeneste over 

20 år tilbake i tid. Det er likevel krav om sannsynlighetsovervekt for at det foreligger 

en skade med årsak i tjenesten. Det betyr at det avgjørende fortsatt er hvilket faktum 

som anses som mest sannsynlig, alle beviser sett under ett. 

Det er forutsatt fra Forsvarsdepartementet at spesialisterklæringen vil kunne ha 

vesentlig vekt som bevis. Samtidig ligger erklæringene ofte langt etter både tjenesten 

og inntreden av symptomer i tid.  Hvilken vekt erklæringen får i bevisvurderingen vil 

avhenge av en nærmere vurdering av spesialisterklæringen, herunder hvilket faktisk 

grunnlag erklæringen bygger på. Erklæringen må også veies mot øvrige bevis i saken. 

 

3.1.1.3 Dagens praksis med å innhente nye erklæringer 

Det innhentes i dag tilleggserklæringer eller nye spesialisterklæringer dersom SPK 

eller klagenemnda mener det er behov for det. Det kan være i tilfeller der erklæringen 

ikke oppfyller mandatet, det hefter feil ved den, eller det er behov for ytterligere 
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opplysning av saken. Det forekommer også at slike erklæringer innhentes på initiativ 

fra skadelidte eller dennes advokat. 

3.1.2 Forslag fra arbeidsgruppen og anmodningsvedtak fra Stortinget 

På bakgrunn av det som er sagt over om vurderingen av bevis, forekommer det i 

mange saker at SPK eller klagenemnda konkluderer annerledes vedrørende 

årsakssammenheng mellom tjenesten og en psykisk belastningsskade enn det den 

aktuelle spesialisten gjør. Det oppleves for mange skadelidte svært urettferdig at krav 

om kompensasjon avslås, til tross for at det foreligger en spesialisterklæring som 

konkluderer med at vilkår for innvilgelse er oppfylt. 

På denne bakgrunn anbefalte flertallet i arbeidsgruppen som gjennomgikk og vurderte 

ordningene en regel for bruk av spesialisterklæringer i sakene. Det fremkommer klart 

av flertallets uttalelser at anbefalingen gjelder en prosessuell regel, og ikke en regel 

om hvordan spesialisterklæringene skal vektes som bevis. Det betyr at den 

alminnelige bevisvurderingen fortsatt skal gjelde, jf. punkt 3.1.1.2. Forslaget fra 

arbeidsgruppen hadde følgende ordlyd: 

Hvor forvaltningsorganet vil treffe en avgjørelse som helt eller delvis setter til 

side den sakkyndige vurdering, skal saken sendes tilbake til den sakkyndige for 

tilleggsuttalelse. Hvor forvaltningsorganet etter å ha fått tilleggsuttalelse, 

fortsatt vil sette til side den sakkyndiges vurdering, skal ny sakkyndig 

oppnevnes. 

Stortinget anmodet 15. oktober 2020, ved Vedtak 35 (2020–2021) etter behandlingen 

av Innst. 21 S (2020–2021) til Dokument 8:101 S (2019–2020), regjeringen om å 

sikre bruken av spesialisterklæringer. Bakgrunnen for anmodningsvedtaket var 

arbeidsgruppens anbefaling. Også Stortingets anmodning er formulert som en 

prosessuell sikring. Vedtaket har følgende ordlyd: 

Stortinget ber regjeringen sikre at spesialisterklæring om varig psykisk 

belastningsskade ikke settes til side av Statens pensjonskasse eller 

erstatningsordningenes klageorgan, uten at erklæringen først sendes tilbake til 

den aktuelle spesialisten for en kommentar eller tilleggserklæring. Dersom 

Statens pensjonskasse eller klageorganet mener at erklæringen fortsatt ikke er 

tilfredsstillende, må det hentes inn en ny medisinsk vurdering. 

3.1.3 Departementets forslag 

3.1.3.1 Innledning 

I saker om erstatning etter forsvarsloven § 55 og den særskilte 

kompensasjonsordningen foreligger ofte flere erklæringer fra ulike spesialister. Den 

prosessuelle regelen er forutsatt å knytte seg til behandlingen av de erklæringene som 

er innhentet av Statens pensjonskasse i anledning saken, jf. punkt 3.1.1.1. Det legges 

til grunn at anmodningen gjelder både for saker om kompensasjon og saker etter 

forsvarsloven § 55. 

3.1.3.2 Krav om innhenting av en tilleggserklæring 

Forsvarsdepartementet foreslår å innføre en regel om at den sakkyndige skal gis 

anledning til å gi en tilleggserklæring dersom SPK er uenig i den sakkyndiges 

vurdering av årsakssammenhengen mellom tjenesten og de psykiske plagene. I 

anledning innhenting av tilleggserklæringen, må spesialisten forelegges SPKs syn på 
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saken, og de innvendinger som finnes mot erklæringen. Skadelidte og dennes advokat 

bør også gis anledning til å komme med eventuelle innspill. 

Tilsvarende foreslås å gjelde for klagenemnda. Det vil ikke være påkrevd at 

klagenemnda iverksetter innhenting av en tilleggserklæringer der dette allerede er 

gjort av SPK.  

3.1.3.3 Krav om innhenting av en ny erklæring 

I henhold til Stortingets anmodningsvedtak må ny erklæring innhentes i tilfeller der 

erklæringen «fortsatt ikke er tilfredsstillende», etter at en tilleggserklæring er 

innhentet. Det er ikke utdypet nærmere i hvilke tilfeller en erklæring ikke er å anse 

som tilfredsstillende. Vedtaket sett i sammenheng med forslaget fra arbeidsgruppen, 

Dokument 8:101 S (2019–2020) og Innst. 21 S (2020–2021), tyder på at hensikten var 

å etablere en regel om at en ny erklæring innhentes dersom SPK, etter å ha innhentet 

en tilleggserklæring, fortsatt er uenige med spesialisten i synet på årsakssammenheng 

mellom tjenesten og den psykiske belastningsskaden. 

Forslaget innebærer at det vil være tilstrekkelig at ny erklæring innhentes én gang. 

Det vil si at dersom det allerede er innhentet en slik i forbindelse med behandlingen i 

SPK, vil det ikke være påkrevd at klagenemnda iverksetter innhenting av nok en 

erklæring.  

Forslaget innebærer ingen endring i de eksisterende prinsippene for hvordan 

bevisvurderingen skal foretas, jf. punkt 3.1.1.2. Det betyr at heller ikke den nye 

erklæringen vil binde SPK eller klagenemnda. 

Fordi erstatning etter forsvarsloven § 55 reguleres nærmere i forsvarstilsatteforskriften 

kapittel 9, mens den særskilte kompensasjonsordningen reguleres i egen forskrift, er 

det behov for to separate regler. Innholdet av reglene er ment å være det samme. 

 

Forsvarstilsatteforskriften ny § 44 a skal lyde: 

§ 44 a Behandling av spesialisterklæringer i erstatningssaker  

Dersom det er innhentet en spesialisterklæring etter særskilt mandat i anledning 

erstatningssaken, og Statens pensjonskasse vurderer å fatte vedtak som strider med 

den sakkyndiges konklusjon om årsakssammenheng mellom tjenesten og anførte 

psykiske plager, skal det innhentes en tilleggserklæring. Ved innhenting av 

tilleggserklæringen skal Statens pensjonskasse tydeliggjøre hvilke innvendinger som 

finnes mot erklæringen og hvilke spørsmål som skal besvares. Første og andre 

punktum gjelder tilsvarende ved behandling i klageorganet, dersom en 

tilleggserklæring ikke er innhentet under behandlingen i Statens pensjonskasse. 

Dersom Statens pensjonskasse etter å ha innhentet en erklæring som nevnt i 

første ledd første punktum fortsatt vurderer å fatte vedtak som strider med den 

sakkyndiges konklusjon, må det innhentes en ny spesialisterklæring fra en annen 

sakkyndig. Tilsvarende gjelder ved behandling i klageorganet, dersom en ny 

erklæring ikke er innhentet under behandlingen i Statens pensjonskasse. 

Bestemmelsene i første og andre ledd gjelder kun i saker om erstatning for 

psykisk belastningsskade etter forsvarsloven § 55 første ledd. 

 

Kompensasjonsforskriften ny § 9 a skal lyde: 

§ 9 a Behandling av spesialisterklæringer i kompensasjonssaker  
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Dersom Statens pensjonskasse vurderer å fatte vedtak som strider med den 

sakkyndiges konklusjon om årsakssammenheng mellom tjenesten og anførte psykiske 

plager i spesialisterklæringen som nevnt i § 3 andre ledd, skal det innhentes en 

tilleggserklæring. Ved innhenting av tilleggserklæringen skal Statens pensjonskasse 

tydeliggjøre hvilke innvendinger som finnes mot erklæringen og hvilke spørsmål som 

skal besvares. Første og andre punktum gjelder tilsvarende ved behandling i 

klageorganet, dersom en tilleggserklæring ikke er innhentet under behandlingen i 

Statens pensjonskasse. 

Dersom Statens pensjonskasse etter å ha innhentet en erklæring som nevnt i 

første ledd første punktum fortsatt vurderer å fatte vedtak som strider med den 

sakkyndiges konklusjon, må det innhentes en ny spesialisterklæring fra en annen 

sakkyndig. Tilsvarende gjelder ved behandling i klageorganet, dersom en ny 

erklæring ikke er innhentet under behandlingen i Statens pensjonskasse. 

3.2 Dekning av klagers reiseutgifter i forbindelse med deltakelse i 

klagenemndsmøte 

Etter forskrift av 24. juni 2011 nr. 651 om klagenemnda for krav om kompensasjon og 

billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i 

internasjonale operasjoner (klagenemndsforskriften) § 9 har skadelidte møterett under 

nemndsbehandlingen av saken sin.  

Klagenemnda hadde tidligere praksis med å dekke veteranenes reisekostnader i 

forbindelse med oppmøte i nemnda, uavhengig av klagesakens utfall. Nemnda la om 

denne praksisen omkring 2016, fordi forvaltningsloven § 36 første ledd kun gir rett på 

dekning av utgifter i tilfeller hvor vedtaket endres til gunst for parten. 

Forsvarsdepartementet erfarer at de skadelidte i stor grad benytter seg av møteretten, 

og at det å møte personlig for å legge frem saken sin, for mange oppleves som en 

viktig del av prosessen mot det offentlige. Der skadelidte velger å ikke møte, skyldes 

dette i mange tilfeller nettopp utsiktene til å ikke få dekket reiseutgifter. En stor andel 

av dem som får saken sin behandlet av klagenemnda, er i en utsatt økonomisk 

situasjon. For dem kan utgiften til nødvendige flybilletter tur/retur Oslo, hvor 

klagenemndas møter avholdes, utgjøre en betydelig utgift. Dette skaper forskjeller for 

klagere fra Østlandsområdet og klagere fra andre landsdeler. 

Forsvarsdepartementet er ikke kjent med at det er fastsatt regler om dekning av 

reiseutgifter for oppmøte i andre offentlige nemnder der kravet ikke fører frem. Til 

dette nevnes at klagere i sammenlignbare nemnder som pasientskadenemnda og 

voldsoffererstatningsnemnda i utgangspunktet ikke er gitt rett til å møte under 

behandlingen av saken.  

Forsvarsdepartementet mener det er viktig å legge til rette for at de skadelidte gis 

mulighet til å forklare seg for nemnda. Dette er viktig både av hensyn til den 

skadelidte selv, sakens opplysning og ordningens troverdighet. Retten til å møte bør 

gjøres lik for alle, uavhengig av bosted. Det foreslås derfor en regel om at nødvendige 

reiseutgifter kan kreves dekket uavhengig av om klagen tas til følge eller ikke. 

Som følge av koronapandemien har flere av møtene i klagenemnda det siste året 

foregått digitalt. Erfaringene herfra er at digital deltakelse fungerer, og kan være et 

godt alternativ også i fremtiden. Forsvarsdepartementet mener likevel at lik mulighet 

til fysisk deltakelse bør etterstrebes når samfunnssituasjonen igjen åpner for det.  

Klagenemndsforskriften § 13 første ledd skal lyde: 
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Rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand og til utarbeidelse av 

spesialisterklæring i anledning klagebehandlingen dekkes i den utstrekning skadelidte 

kan dokumentere psykisk belastningsskade og tjeneste i internasjonal operasjon. 

Første punktum gjelder tilsvarende for rimelige og nødvendige utgifter skadelidte 

pådrar seg i forbindelse med reise til og fra møte i klagenemnda. For øvrig gjelder 

Forvaltningsloven § 36. 

3.3 Domstolenes prøving av klagenemndas vedtak 

Etter någjeldende regelverk reises søksmål i kompensasjonssaker for domstolene som 

søksmål om gyldigheten av klagenemndas vedtak. Dette innebærer at dersom den 

skadelidte får medhold i retten, vil saken hjemvises til SPK for en ny behandling i 

første instans. 

Den eksterne arbeidsgruppen foreslo å lovfeste en adgang for domstolene til å foreta 

full realitetsprøving av vedtakene fra klagenemnda. En slik løsning innebærer at 

vedtaket ikke legger skranker for hva som kan prøves av retten, eller anføres av 

partene i rettssaken. 

Arbeidsgruppen begrunnet dette i at dagens system utsetter den skadelidte for en 

ekstra belastning i form av ny ventetid og en ytterligere runde i forvaltningen. Det ble 

også vist til at en løsning med realitetsprøving ville være kostnadsbesparende, ved at 

man unngår ressursbruk i forvaltningen i forbindelse med ny behandling. 

Arbeidsgruppen viste videre til at denne løsningen vil kunne bidra til økt 

rettssikkerhet, rettsutvikling og kvalitet i rettsanvendelsen. I tillegg påpekes at 

pasientskadesaker, som av arbeidsgruppen anses som sammenlignbare med de 

foreliggende sakene, undergis full prøving av retten. Forsvarsdepartementet viser for 

øvrig til arbeidsgruppens rapport punkt 5.3. 

På bakgrunn av dette foreslo arbeidsgruppen å lovfeste følgende regel i forsvarsloven:  

Ved søksmål for domstolene kan alle sider ved saken prøves, herunder 

utmålingen av erstatning. Domstolene kan treffe ny avgjørelse i saken. 

Forsvarsdepartementet ber om høringsinstansenes syn på om domstolene bør gis 

adgang til å foreta full realitetsprøving av klagenemndas vedtak. 

3.4 Mindre justeringer i forskriftstekstene 

I sitt høringssvar datert 28. august 2020 til høringsnotat fra Forsvarsdepartementet 

datert 2. juli 2020 om endringer i forsvarsloven med forskrifter, påpeker Justis- og 

beredskapsdepartementet (JD) at kompensasjonsforskriften § 4 a inneholder en feil 

henvisning, ettersom de materielle vilkårene for kompensasjon fremgår av forskriften 

§ 3. JD mener på bakgrunn av dette at dagens henvisning til § 4 må endres. 

Forsvarsdepartementet er enig i dette. Forslaget medfører ingen materielle endringer. 

Kompensasjonsforskriften § 4 a skal lyde: 

§ 4 a Vilkår for kompensasjon 

 Personer som oppfyller vilkårene for kompensasjon etter § 3, og som i tillegg 

oppfyller de beviskrav og bevistema som gjelder etter det lovfestede objektive 

ansvaret i forsvarsloven § 55 første ledd, har krav på kompensasjon etter del II av 

denne ordningen. 



 10 

I klagenemndsforskriften § 5 andre ledd angis en rekke veteran- og 

personellorganisasjoner. Tidligere Norges offisersforbund heter i dag Norges offisers- 

og spesialistforbund. Klagenemndsforskriften foreslås endret tilsvarende. I navnet på 

Krigsskoleutdannede offiserers landsforening endres første bokstav i de to siste 

ordene fra stor til liten bokstav, i tråd med riktig skrivemåte. 

Klagenemndsforskriften § 5 andre ledd skal lyde: 

 Av de øvrige to medlemmer skal ett medlem med varamedlem oppnevnes etter 

forslag fra Veteranforbundet SIOPS, Norges Veteranforbund for Internasjonale 

Operasjoner og Norske Reserveoffiserers Forbund og ett medlem med varamedlem 

skal oppnevnes etter forslag fra Befalets Fellesorganisasjon, Norges offisers- og 

spesialistforbund, Norsk Tjenestemannslag, Krigsskoleutdannede offiserers 

landsforening og Personellforbundet. 

4 Økonomiske og administrative konsekvenser 

SPK avslår årlig om lag 50 til 60 krav om kompensasjon. I de fleste av disse sakene 

foreligger en spesialisterklæring som konkluderer med at det foreligger 

årsakssammenheng mellom tjeneste i en internasjonal operasjon og en psykisk 

belastningsskade. Det tas derfor utgangspunkt i at en tilleggserklæring vil måtte 

innhentes i om lag 50 saker årlig. Erfaringsmessig får tilleggserklæringer sjeldent 

innvirkning på utfallet av saken. Det tas derfor utgangspunkt i at ny erklæring også vil 

måtte innhentes i om lag 50 saker årlig. Det anslås på bakgrunn av dette at 

Forsvarsdepartementets merutgifter i forbindelse med innhenting av 

tilleggserklæringer vil beløpe seg til 0,625 mill. kroner årlig, mens merutgifter i 

forbindelse med innhenting av en nye erklæringer anslås å beløpe seg til 3 mill. kroner 

årlig. Merutgifter til advokatbistand forventes beløpe seg til 1 mill. kroner per år. I 

tillegg vil regelen medføre indirekte utgifter ved økt saksbehandlingstid for den 

enkelte sak i SPK og klagenemnda.  

Det er stor usikkerhet knyttet til om saksbehandlingsreglene om spesialisterklæringer 

vil medføre økte utbetalinger. I utgangspunktet antas det at regelen vil ha liten 

innvirkning på antallet innvilgelser. Samtidig bør det tas høyde for at innhenting av en 

ny erklæring i noen tilfeller vil kunne styrke saken materielt. Hver kompensasjonssak 

kan potensielt gi utbetalinger på inntil 65 G. Dersom innhenting av en ny erklæring 

medfører at kompensasjon tilkjennes i fem ekstra saker årlig, vil det kunne innebære 

merutgifter på om lag 32,5 mill. kroner per år. Det understrekes at tallet er svært 

usikkert. Tallet forutsetter at skadelidte som eventuelt får tilkjent kompensasjon 

velger å få den utbetalt som et engangsbeløp. Skadelidte kan også velge å få beløpet 

utbetalt i rater, men hovedregelen er at utbetalingen gis som et engangsbeløp. 

Utgifter forbundet med dekning av klagernes utgifter til møte i klagenemnda, anslås å 

samlet å beløpe seg til om lag 50 000 kroner årlig. 

Øvrige forslag har ingen økonomiske konsekvenser. 

Samlede merutgifter for Forsvarsdepartementet anslås etter dette til om lag 37,2 mill. 

kroner årlig fra og med 2022. 

SPK mottar stadig færre krav etter den særskilte kompensasjonsordningen, og det 

antas derfor at utgiftene i forbindelse med den foreslåtte regelen vil avta i løpet av 

noen år. Dette kan imidlertid jevnes ut ved at antallet saker etter forsvarsloven § 55 

kan øke. 
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Foreløpig vurderes Forsvarsdepartementets gjeldende budsjettrammer på denne 

posten for å være tilstrekkelig til å dekke merutgifter som følge av forslagene. Dersom 

prognosene for utbetalingene skulle vise seg å overstige budsjettrammen på posten, 

vil regjeringen komme tilbake til saken i de årlige budsjettfremleggene for Stortinget. 


