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Høring - Behandling av sivile krav etter terrorhandlingene 22. juli 2011.
Forslag til enkelte endringer i voldsoffererstatningsloven og straffeprosessloven

Erstatningsnemnda for voldsofre viser til nevnte høringsnotat med høringsfrist 18.01.2012,
der Erstatningsnemnda er blant høringsinstansene.

Høringsnotatet punkt 3.2 omhandler lemping av enkelte vilkår i voldsoffererstatningsloven
etter en nærmere avgrensning. Nemnda stiller spørsmål ved nødvendigheten av å fastholde
anmeldelsesvilkåret i noen av de sakene som gjelder hendelsene 22. juli 2011.

Høringsnotatet innebærer forslag om domstoisprøving av voldsoffererstatningsmyndighetens
vedtak om oppreisningserstatning. Bakgrunn for forslaget er at det etter terrorhendelsene
22. juli vil kunne bli avgjort søknader om voldsoffererstatning uten at kravet er behandlet i
domstolene.

Etter nemndas syn er argumentene som føres for domstolsprøving av slike oppreisningskrav
gyidige også for andre tapsposter som søkes dekket etter voldsoffererstatningsordningen, og
som ikke har vært fremmet under straffesaken. Dersom det besluttes å lovhjernie en adgang
for domstolen til å realitetsbehandle voldsoffererstatningsvedtak, er det etter nemndas syn
ikke grunnlag for å skille mellom de ulike tapsposter. Prøvingsretten bør i så fall gjelde alle
deler av vedtaket, også økonomisk tap og menerstatning.

En slik ordning med fuil prøvingsrett vil tilsvare den som gjelder for erstatning etter svikt ved
ytelsen av helsehjelp. Det vises til pasientskadeloven § 18, som hjemler søkers adgang til å
bringe vedtak fra Pasientskadenemnda inn for domstolen.

Når det gjelder forskriftsregulering av muntlig behandling av saker for de utvalgte
presedenssakene etter terroranslagene, viser nemnda til at det har vært gjennomført
muntlige høringer i nemnda når søker har anmodet om det. Det er følgelig godt innarbeidede
rutiner for hvordan muntlig behandling i nemnda skal gjennomføres. En forskriftsregulering
av den praktiske gjennomføringen av muntlige konferanser i kiageinstans synes derfor
unødvendig.
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Erstatningsnemnda for voldsofre har med dette gitt sitt syn på de punktene i høringsnotatet
som man har funnet det naturlig for nemnda å kommentere.

Med hilsen
Erstatningsnemnda for voldsofre
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