
 
 
 

Justis- og politidepartementet 
Pb 8005 Dep 
0030 Oslo        Oslo 04.03.11 
 
 
Innspill til statsbudsjettet for 2012 
 
 
 
Landsforeningen for trafikkskadde i Norge, LTN, ber om at maksgrensen for utbetalinger 
etter Voldsoffererstatningsloven fjernes og at det avsettes midler til dette formålet. 
 
Voldsoffererstatningen skal i utgangspunktet sikre etterlatte/skadelidte full erstatning. Det 
er imidlertid bestemmelser i voldsoffererstatningsloven som begrenser dette.  
LTN mener det er grunnlag for å vurdere etterlattes vern etter voldsoffererstatningsloven.  
 
Maksgrensen for statens erstatningsansvar etter voldsoffererstatningsloven ble forrige år 
som kjent økt fra 20G til 40G, hvilket LTN er veldig takknemlig for. Den nye grensen favner 
etter vår oppfatning det store flertallet av saker, samtidig som vi dessverre ser at skadelidte 
og etterlatte i noen saker som omfattes av denne loven langt fra oppnår full erstatning som 
jo er det gjeldende rettsprinsippet også i voldsoffererstatningssaker. 
LTN mener at taket på 40 G, for staten, er en unødvendig begrensning sett i lys av 
økonomiske årsaker. 
De siste årene har det kun vært 5-10 tilfeller per år som rammes av taket. Det vil for staten 
altså ha marginale økonomiske konsekvenser å fjerne taket. For dem det gjelder vil dette 
dog ha store økonomiske og velferdsmessige konsekvenser.  
 
Vi kan ikke se at det foreligger rimelige grunner til at hensynet til at staten skal kunne 
forutse sine utgifter, skal veie tyngre enn hensynet til etterlatte? 
Hovedformålet med voldsoffererstatningen er å gi voldsofre og deres etterlatte erstatning 
for deres tap, og på den måten gi dem økonomisk trygghet.  
 
LTN ber om at voldsoffererstatningslovens § 11 endres slik at begrensninger pga 
utgangspunktet i hvert enkelt skadetilfelle blir fjernet og at det avsettes økonomiske 
midler for å dekke merkostnaden for dette 
 

Voerstl §4 - Voldsoffererstatningen skal dekke lidt skade, tap i fremtidig erverv og utgifter 
som personskaden antas å påføre skadelidte i fremtiden. Erstatning for tap i inntekt og 



fremtidig erverv fastsettes særskilt og utmåles etter reglene i skadeserstatningsloven § 3-1 
annet ledd.  

Har skadelidte på skadetiden ikke fylt 16 år, utmåles erstatningen for tap i fremtidig erverv 
etter reglene om standardisert erstatning til barn i skadeserstatningsloven § 3-2a.  
Voerstl §7 sier ”Ved dødsfall har avdødes ektefelle, samboer, barn eller foreldre rett til 
erstatning for personskade etter reglene i § 4. Uten krav om personskade kan disse tilkjennes 
oppreisning etter reglene i § 6. I særlige tilfeller kan søsken tilkjennes erstatning og 
oppreisning som nevnt i leddet her. 
   
For erstatning etter bestemmelsen her anses dødsfallet som ett skadetilfelle etter § 11. 
 
Dette får til følge at i de tilfeller der det er flere etterlatte vil grensen nås oftere, og 
erstatningen fordeles da på alle etterlatte. 
 
Landsforeningen for trafikkskadde mener både rettferdighetshensyn og 
gjenopprettelseshensyn tilsier at etterlatte bør ha lik mulighet til å få full erstatning som 
andre voldsofre. Nødvendigheten av økonomisk kompensasjon kan selvfølgelig være like stor 
for dem som for andre.  
LTN mener det er grunnlag for å tro at det er forholdsvis få saker dette dreier seg om og at 
den økonomiske merkostnaden for staten ved å ikke dele erstatningen til etterlatte er svært 
begrenset. 
For det andre mener LTN at gjeldende begrensinger i voerstl harmonerer dårlig med 
grunnprinsippene i norsk erstatningsrett om lik behandling. 
Vi mener at lovens § 11, jf §7, må forandres slik at hvert offer får samme erstatning 
uavhengig av hvor mange som rammes. Dette vil også bedre samsvare med alminnelig 
erstatningsrett. 
 
Styrking av Politidirektoratet/Utrykningspolitiet 
Utrykningspolitiet er en svært viktig aktør i det ulykkesreduserende arbeidet i og omkring 
landets veier. Det er kjent at svært mange bryter mot gjeldende fartsgrenser, kjører under 
påvirkning av alkohol, narkotika eller medisiner, eller på annen måte opptrer uaktsomt i 
trafikken.  
Økt tilstedeværelse av UP er et meget effektivt ulykkesreduserende tiltak som vil medføre at 
den enkelte føreres opplevelse av risiko for å bli tatt vil øke, noe som vil forebygge 
risikoatferd. 
Videre er det svært viktig at UP har tilstrekelige ressurser til å kunne delta aktivt i 
trafikksikkerhetsprosjekter som f. eks Ringsakerprosjektet som har vist seg å være et meget 
effektivt trafikksikkerhetstiltak, og som blant annet LTN har tatt til orde for skal fortsette 
som et nasjonalt trafikksikkerhetstiltak. 
LTN mener at Politidirektoratet bør styrkes med økonomiske midler øremerket UPs arbeid 
knyttet til trafikksikkerhetstiltak. 
 
Ulykkesforebyggende tiltak/ATK/SATK 

LTN vil aktivt støtte alle tiltak som er vist å virke ulykkesforebyggende. Økt utbygging av streknings 

ATK og ordinær ATK er eksempel på slike tiltak. Vi forutsetter at merkostnader i forbindelse med 



utbygging og oppfølging av SATK ikke går på bekostning av andre trafikksikkerhetstiltak. Kostnader 

knyttet til ATK og SATK må komme i tillegg til økonomiske bevilgninger til UP, ikke isteden for.  
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