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St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1
 
(2007–2008) 

FOR BUDSJETTÅRET 2008 

Om endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2008 

(Stortingets billighetserstatningsordning – økt 


saksbehandlingskapasitet i Justissekretariatene mv.)
 
Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 2. november 2007, 


godkjent i statsråd samme dag.
 
(Regjeringen Stoltenberg II)
 

Innledning 

Justisdepartementet viser til statsbudsjettforslaget 
for 2008 som er lagt frem for Stortinget i St.prp. nr. 
1 (2007-2008). 

Stortingets billighetserstatningsordning er 
Stortingets egen ordning. Billighetserstatnings
ordningen gir mulighet til å tilkjenne en kompensa
sjon etter en rimelighetsbasert vurdering. Stortin
gets billighetserstatningsutvalg fastsetter kompen
sasjon basert på retningslinjer trukket opp av Stor
tinget. Søknader om billighetserstatning stiles til 
Justissekretariatene som bl.a. er sekretariat for 
Stortingets billighetserstatningsutvalg. Enkelte 
sakstyper behandles utelukkende i Justissekretari
atene, mens de fleste sakstyper oversendes til og 
behandles i ulike faginstanser alt etter hvilket 
grunnlag som påberopes. 

Regjeringen har som målsetting at den gjen
nomsnittlige saksbehandlingstiden skal være 12 
og 14 måneder for de sakene som behandles hen
holdsvis bare av Justissekretariatene eller forbere
des av fagetat. 

For å nå Regjeringens mål for gjennomsnittlig 
saksavviklingstid foreslås det i denne proposisjo
nen å øke bevilgningen til Justissekretariatene 
med 10,1 mill. kr utover det som tidligere er fore
slått i St.prp. nr. 1 (2007-2008). Den foreslåtte 

økningen motsvares av en tilsvarende reduksjon 
av enkelte andre budsjettkapitler under Justisde
partementet. Forslaget tar høyde for at det oppret
tes et midlertidig billighetserstatningsutvalg III 
tidlig i 2008. 

2 	 Status for billighetserstat
ningssakene 

Som følge av utvidelsen av ordningen ved vedtakel
sen av St.meld. nr. 44 (2003-2004) Erstatningsord
ning for krigsbarn og erstatningsordninger for roma
nifolk/tatere og eldre utdanningsskadelidende samer 
og kvener og St.meld. nr. 24 (2004-2005) Erstat
ningsordningar for barn i barneheimar og spesial
skular for barn med åtferdsvanskar har antall søkna
der økt betydelig. 

For å imøtekomme det økte sakstilfanget ble 
det i 2006 opprettet et midlertidig Billighetserstat
ningsutvalg II, og det er tilført betydelige ressurser 
til de ulike fagetatene som forbereder sakene. Det 
enkelte departement har i lengre tid arbeidet for at 
saksbehandlingstiden i fagetatene blir så kort som 
mulig, idet det er her den hovedsakelige del av 
saksbehandlingen foregår. Det arbeides også kon
tinuerlig med å bedre saksbehandlingsprosedy-
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rene. Den økte ressurstilførselen til fagetatene de 
senere årene videreføres i 2008. 

Ressurstilførselen har ført til en vesentlig 
økning av forberedte saker som må håndteres av 
Justissekretariatene og legges frem for beslutning 
i billighetserstatningsutvalgene. Økningen i antall 
forberedte saker har vært særlig sterk i 2007. Ved 
årsskiftet 2007/2008 vil minst 700 saker være fer
digbehandlet for oversendelse til billighetserstat
ningsutvalgene. For 2008 forventes det 2 300 nye 
søknader, og antallet forventes å vedvare noen år 
fremover. 

Justissekretariatene har i de siste årene blitt til
ført midler fra de fagdepartementene som de ulike 
saksområdene sorterer under for å håndtere økt 
saksmengde. Fra 2008 vil imidlertid de administra
tive kostnadene ved behandlingen av billighetser
statningssøknader i Justissekretariatene i sin hel
het dekkes over kap. 473. 

Forslag om endringer 

Kap. 410 Tingrettene og lagmannsrettene 
Post 01 Driftsutgifter 
Finnmarksloven som ble vedtatt av Stortinget i juni 
2005, legger til grunn at det skal opprettes en kom
misjon for å kartlegge bestående rettigheter og en 
særdomstol (Utmarksdomstol for Finnmark) for å 
pådømme tvister i den anledning. For 2007 ble det 
bevilget 9,5 mill. kroner på kap. 410, post 01 og 0,5 
mill. kroner på kap. 411, post 01 til etablering og 
drift av Finnmarkskommisjonen og etablering av 
Utmarksdomstolen for Finnmark, jf. omtale i Jus
tisdepartementets St.prp. nr. 1 (2006–2007). Det 
har av praktiske årsaker tatt lengre tid å etablere 
kommisjonen og domstolen enn det som opprinne
lig ble lagt til grunn. Bevilgningen ble derfor ned
justert med 4,5 mill. kroner i forbindelse med revi
dert nasjonalbudsjett 2007, jf. St.prp. nr. 69 (2006
2007) og Innst. S. nr. 230 (2006-2007). 

Etableringen av kommisjonen og domstolen 
har blitt ytterligere forsinket. Dette medfører at 
gjenstående midler til formålet i 2007 på 5 mill. kr 
på kap. 410, post 01 vil bli overført som ubrukt 
bevilgning til 2008. Videre er det for 2008 foreslått 
en bevilgning på 17,1 mill. kr på kap. 410, post 01 
knyttet til Finnmarkskommisjonen og utmarks
domstolen. På grunn av forsinkelsen legges det nå 
opp til at om lag 3 mill. kr av disse midlene ikke vil 
påløpe i 2008. 

På bakgrunn av ovennevnte foreslås det å redu
sere bevilgningen på kap. 410, post 01 med 8,1 mill. 
kr i 2008, jf. omtale under kap. 473, post 01. 

Kap. 430 Kriminalomsorgens sentrale for
valtning 
Post 01 Driftsutgifter 
I regjeringens budsjettforslag og Stortingets bud
sjettbehandling av St.prp. nr. 1 (2006-2007) og Bud
sjett-innst. S. nr. 4 (2006-2007) ble det lagt til grunn 
at det skal opprettes fengselsplasser med lavere 
sikkerhetsnivå i Fauske med planlagt oppstart fra 
høsten 2007. Det har tatt lengre tid enn forutsatt å 
finne et egnet bygg, og det er behov for å gjøre rela
tivt omfattende endringer i bygningsmassen. Opp
starten av fengselsplassene blir derfor forsinket, 
og plassene vil ikke være i drift før i 2008, jf. omtale 
på side 73 i St.prp. nr. 1 (2007-2008) Justis- og poli
tidepartementet. 

Som følge av forsinkelsene vil det påløpe min
dre utgifter knyttet til nye fengselsplasser i Fauske 
i 2007. De ubenyttede midlene til formålet på kap. 
430, post 01 vil derfor bli overført som ubrukt 
bevilgning til 2008. Det foreslås på denne bak
grunn å redusere bevilgningen på kap. 430, post 01 
med 2 mill. kr i 2008, jf. omtale under kap. 473. 

Kap. 472 Voldsoffererstatning og rådgivning 
til kriminalitetsofre 
Post 01 Driftsutgifter 
Regjeringen vil høsten 2007 fremme forslag om 
endringer i voldsoffererstatningsloven for å forbe
dre erstatningsordningene for volds- og kriminali
tetsofre. Som følge av lovendringsforslagene fore
slås det i St.prp. nr. 1 (2007-2008) å øke bevilgnin
gen på kap. 472, post 01 med 1,5 mill. kr i 2008 til 
dekning av økt bemanningsbehov, basert på at lov
endringene vil kunne tre i kraft med virkning fra 
01.01.2008. 

Det økte bemanningsbehovet fordeler seg med 
1 mill. kr til Kontoret for voldsoffererstatning og 
0,5 mill. kr til Justissekretariatene. Ved en feil er 
hele beløpet i St.prp. nr. 1 (2007-2008) foreslått 
bevilget på kap. 472, post 01. 

På bakgrunn av ovennevnte foreslås det å redu
sere bevilgningen på kap. 472, post 01 med 0,5 mill. 
kr, jf. også omtale under kap. 473, post 01. 

Kap. 473 Justissekretariatene 
Post 01 Driftsutgifter 
Billighetserstatning og opprettelse av midlertidig 
billighetserstatningsutvalg III 
Som følge av økt sakstilfang er det behov for å øke 
saksbehandlingskapasiteten i Justissekretariatene. 
Innkomne saker og produksjonen i fagetatene 
genererer et estimert behov på om lag 19 årsverk, 
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som er 11 årsverk mer enn det Justissekretariatene 
vil ha til rådighet med bevilgningsforslaget i St.prp. 
nr. 1 (2007-2008). Det økte sakstilfanget må påreg
nes å vedvare noen år fremover, både fordi det for
ventes et høyt antall nye søknader og det ligger 
flere tusen saker til behandling i systemet. 

Selv med økt møtefrekvens i de to eksisterende 
billighetserstatningsutvalgene er det nå klart at 
utvalgene ikke vil ha kapasitet til å ta unna alle 
sakene som ferdigbehandles. Justisdepartementet 
mener derfor at det er behov for å opprette et mid
lertidig billighetserstatningsutvalg III for å nå 
regjeringens målsetting om at saksbehandlingsti
den totalt sett ikke skal overstige henholdsvis 12 
og 14 måneder. Et slikt utvalg bør oppnevnes for 
tre år og være operativt så raskt som mulig. 

 Det foreslås på bakgrunn av ovennevnte å øke 
bevilgningen på kap. 473, post 01 med 10,1 mill. kr 
i 2008, jf. omtale under kap. 410, post 01 og på kap. 
430, post 01. Forslaget antas å medføre økte erstat
ningsutbetalinger i billighetserstatningssaker i 
2008. Erstatningsutbetalinger fra billighetserstat
ningsordningen budsjetteres på og belastes kap. 
2309 Tilfeldige utgifter, post 01 Driftsutgifter. 

Økt bemanningsbehov i forbindelse med endringer 
i voldsoffererstatningsloven 
Det foreslås å øke bevilgningen på kap. 473, post 01 
med 0,5 mill. kr til dekning av økt bemanningsbe
hov som følge av planlagte endringer i voldsoffe
rerstatningsloven med virkning fra 01.01.2008, jf. 
omtale under kap. 472, post 01. 

Samlet foreslås det å øke bevilgningen på kap. 
473, post 01 med 10,6 mill. kr i 2008. 

Justis- og politidepartementet 

t i l r å r :  

At Deres Majestet godkjenner og skriver under 
et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om 
endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2008 
(Stortingets billighetserstatningsordning – økt 
saksbehandlingskapasitet i Justissekretariatene 
mv.) 

Vi HARALD, Norges Konge,
 

s t a d f e s t e r : 
  

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2008 (Stortingets 
billighetserstatningsordning – økt saksbehandlingskapasitet i Justissekretariatene mv.) i samsvar med et 
vedlagt forslag. 



  

 

 

4 St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 2007–2008
  Om endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2008 (Stortingets billighetserstatningsordning – økt saksbehandlings

kapasitet i Justissekretariatene mv.) 

Forslag
 

til vedtak om endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2008 
(Stortingets billighetserstatningsordning – økt 

saksbehandlingskapasitet i Justissekretariatene mv.) 

I
 

I statsbudsjettet for 2008 blir bevilget under følgende kapitler:
 

Utgifter: 

Kap. Post Formål Kroner
 

410 Tingrettene og lagmannsrettene: 
1 Driftsutgifter .............................................................................................. 1 328 733 000 

mot tidligere foreslått kr 1 336 833 000 
430 Kriminalomsorgens sentrale forvaltning 

1 Driftsutgifter ............................................................................................... 2 242 472 000 
mot tidligere foreslått kr 2 244 472 000 

472 Voldsoffererstatning og rådgivning for kriminalitetsofre 
1 Driftsutgifter ............................................................................................... 18 072 000 

mot tidligere foreslått kr 18 572 000 
473 Justissekretariatene 

1 Driftsutgifter ............................................................................................... 25 252 000 
mot tidligere foreslått kr 14 652 000 


