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januar-lederen med refrenget av Alf 

Prøysens meste kjente sang Du skal 

få en dag i mårå. 

«Du ska få en dag i måra som rein og ubrukt står

med blanke ark og farjestifter tel,

og da kæin du rette oppatt æille feil i frå i går

og da får du det så godt i mårå kvell

og hvis du itte greie det æilt er like trist

så ska du høre suset over furua som sist.

Du skal få en dag i mårå som rein og ubrukt står

med blanke ark og farjestifter tel.»

Helt ærlig så klarer jeg nesten ikke nynne denne sangen før 

jeg både blir rørt og faller i tanker. For det er noe med den 

teksten, den handler jo nemlig om at vi alltid har nye starter. 

Sjelden er arket  helt blankt, og innimellom er fargevalget også 

begrensa. Men muligheter har vi alltid.  

Personskadeforbundet LTN skal også inn i et nytt tiår. Dette 

startet vi, hovedstyret og sekretariatet, med en felles kickstart 

den andre uka i januar. I løpet halvannet døgn saumfor vi 

Handlingsplanen, som ble vedtatt på Sorårets Landsmøte, og 

vi fant sammen strategi og arbeidsmåte for året som kommer.

Handlingsplanen vår er aktuell, og setter fingeren på utfor-

dringer som må løses i tiden som kommer. Vi i landsstyret 

gleder oss til å ta fatt på disse oppgavene sammen med dere.

Vi må vokse, vi må bli synlige og for å gjøre dette må vi være 

tydelige. Med felles innsats skal vi merkes og skinne over hele 

Norges land. Jeg ønsker dere et godt 2020.

Eli Eiklid

Grunnen til at vi ønsket fokusområder var, at vi i 

tillegg til å jobbe med de daglige arbeidsoppgavene, 

ville plukke ut noen målbare aktiviteter og felt som 

vi finner særlig viktige for organisasjonens fremtid.
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Et nytt år er tilbakelagt, og det er tid for en oppsummering av erstatningsåret 2019.

TEKST: Per Oretorp

På vårt område er domstolsavgjørelsene 

viktige. Lovgiver har i liten grad regu-

lert erstatningsretten og har overlatt til 

domstolene å trekke opp prinsippene for 

hva og hvor mye som skal erstattes etter 

en personskade. Særlig er Høyesteretts 

dommene av stor betydning og vi er der-

for avhengige av at våre medlemmer 

prøver sakene for rettsapparatet hvor 

det er uavklarte spørsmål. Erstatnings-

retten er et dynamisk rettsområde hvor 

prinsippene for utmåling følger sam-

funnsutviklingen for øvrig. Dette er noe 

av bakgrunnen for at Høyesterett slipper 

inn disse sakene til behandling hvert år. 

2019 har vært preget av noen Høyeste-

retts-dommer når det gjelder ansvars-

grunnlaget, men det viktigste som skjed-

de i 2019 var nok at lovgiver fremmet 

forslag om å ta kapitaliseringsrenten 

inn i forskrift. 

ANSVARSGRUNNLAG

Dette tema baseres enten på utvist 

skyld/uaktsomhet eller på objektivt an-

svar (hvor man ikke spør om skyld). Et ek-

sempel er grunnlaget for erstatningskrav 

ved personskader i trafikkulykker, hvor 

vi har et såkalt objektivt bilansvar. Det 

samme gjelder for yrkesskadetilfellene. 

Høyesterett avsa en dom når det gjelder 

uaktsomhet; den såkalte RIB-dommen. 

Faktum var her at under et utdriknings-

lag ble den kommende brud skadet. Hun 

deltok på en organisert tur hvor det var 

«stille» hav da de dro ut, men båtfører 

svingte over i en hekkbølge etter en an-

nen båt, hvorpå skaden oppstod. 

Høyesterett kom til at det ikke var utvist 

uaktsomhet fra arrangøren. Det ble lagt 

Erstatningsåret 2019


