
Justis- og politidepartementet
Postboks 8005 Dep
0030 OSLO

Deres ref

DET KONGELIGE
KUNNSKAPSDEPARTEMENT

Vår ref Dato

201105657-/ELS 16.01.2012

JD Høring Behandling av sivile krav etter terrorhandlingene 220711 Forslag til
enkelte endringer i voldsoffererstatningsloven og straffeprosessloven

Vi viser til Justisdepartementets høringsnotat og høringsbrev datert 07.12.2011.

Kunnskapsdepartementet viser til at mange av de fornærmede i forbindelse med
terrorhandlingene 22. juli 2011 var ungdom under utdanning. Vi vil nedenfor redegjøre for
enkelte tap ungdom under utdanning kan ha lidt som er relevante tap under
voldsoffererstatningsordningen.

Kunnskapsdepartementet er kjent med at mange av de fornærmede sliter med fysiske og
psykiske skader, hukommelses- og konsentrasjonsproblemer osv. For enkelte
fornærmede har dette ført til at de ikke vil kunne gjennomføre en påbegynt utdannelse.
Disse kan sitte igjen med en ikke ubetydelig gjeld til Lånekassen for en påbegynt
utdanning som de ikke kan nyttiggjøre. Innen gruppen avbrutt utdanning kan det også
finnes ungdom som har betalt skolepenger til lærestedet gjennom private ordninger; noe
som etter departementets syn kan være et relevant tap i forhold
voldsoffererstatningsordningen.

Andre studenter kan komme senere inn i arbeidslivet eller komme inn på et lavere nivå
enn forutsatt som følge av terrorhandlingene. Utdanningsstøtteordningen inneholder ikke
elementer som skal bidra til å dekke tapt arbeidsfortjeneste på grunn av forsinkelser eller
avbrudd i studiene. Utdanningsstøtteordningen inneholder heller ikke regler om
avskrivning av gjeld på grunn av avbrutte studier, med mindre man blir fullt ufør. Dette
bør det tas hensyn til i forbindelse med utmålingen av voldsoffererstatning.
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I utdanningsstøtteregelverket skal ordningen med sykestipend bidra til å forhindre at
personer som er syke under utdanningen skal få høyere gjeldsbyrde enn sine
medstudenter som følge av sykdomsperioden. Vilkåret for sykestipend er at studenten er
100 prosent sykmeldt fra utdanningen. I 2011-2012 er det innført en midlertidig ordning
med sykestipend til studenter som er 50 prosent sykmeldt eller mer. Enkelte ungdommer
under utdanning vil ha problemer som ikke fører til så høy grad av sykemelding, men som
likevel fører til forsinket gjennomføring av utdanningen. Disse risikerer både å komme
senere ut i yrkeslivet, og å ende opp med høyere gjeld enn sine medstudenter på grunn av
terrorhandlingene. Slike tap bør kunne dekkes av voldsoffererstatningsordningen.

Videre er det selvsagt også store usikkerhetsmomenter knyttet til langtidsvirkningene av
terrorhandlingene, særlig for ungdommen.

Det kan således være en rekke ulike varianter av utgifter, inntektsbortfall, økt gjeldsbyrde
og andre tap ungdom under utdanning vil kunne ha hatt som følge av terrorhandlingene,
og som ikke kan fanges opp av regelverket under Kunnskapsdepartementets område.
Disse tapene bør imidlertid være relevante i forhold til voldsoffererstatningsordningen
som baserer seg på den faktiske situasjon for hver enkelt. Det er lite naturlig at
Kunnskapsdepartementet lager et (ytterligere) spesialtilpasset regelverk for følgene av
terrorhandlingene. Kunnskapsdepartementet ber om at proposisjonen om sivile krav etter
terrorhandlingene 22. juli 2011 omtaler de problemene som avbrutt eller forsinket
utdannelse kan medføre, og behovet for at voldsoffererstatningsordningen kompenserer
for de særskilte tap ungdom under utdanning har hatt.

Kunnskapsdepartementet har for øvrig ingen merknader til høringsnotatet.
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