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Stortingets justiskomité 
justis@stortinget.no       Oslo 22. oktober 2018 
 
Om høringsinstansen 
Personskadeforbundet LTN er en frivillig og politisk uavhengig organisasjon som arbeider for å 
forebygge ulykker og personskader, samt for å ivareta og styrke rettighetene til skadde, pårørende 
og etterlatte uavhengig av skadeårsak. Forbundet organiserer mennesker som er rammet av 
trafikkskader, yrkesskader, pasientskader, fritidsskader og voldsskader. 
Vi mottar årlig om lag 2500 henvendelser fra mennesker som har behov for råd, veiledning og 
rettshjelp etter personskader som følge av ulykker, vold eller svikt i helsetjenesten. 
Personskadeforbundet mottar ikke bevilgninger over statsbudsjettet.  
 
Personskadeforbundet LTN er medlem av FFO og stiller oss bak deres merknader og anmodning til 
statsbudsjettet. 
 
Generelt om statsbudsjettet 

Personskadeforbundet LTN er bekymret for at forslag til statsbudsjett ikke heller denne gang i 

tilstrekkelig grad ivaretar de svakeste og mest sårbare i samfunnet. 

Det gjelder også budsjettforslaget for justissektoren som etter vår oppfatning fremstår som både 

usosialt og usolidarisk. Det er et norsk verdigrunnlag at alle skal ha reell mulighet å få sin sak 

prøvd av domstol. Det gjelder ikke minst ved voldsskader, yrkesskader og pasientskader.  

Regjeringen har uttalt at de skal føre en politikk for folk flest. Det innebærer ikke at man skal se 

bort fra dem som ikke er som folk flest, og som aldri får sjansen å bli som folk flest. Regjeringen 

har et ansvar også disse. Regjeringen har et ansvar også for de svake, de minste og de «usynlige».  

Budsjett kapitel 470  

Inntektsgrensen for fri rettshjelp 

Inntektsgrensen ha stått uendret siden 2009 og alt færre kommer derfor inn under fri 

rettshjelpsordningen noe som medfør at svært få økonomisk marginaliserte har reell mulighet å 

få en sak prøvd for domstol. 

Vår bekymring gjelder skadde og syke mennesker generelt men spesielt de som rammes av svikt 

i helsetjenesten.  

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten ved Pasientskadenemda taper om lag 25 % av de saker 

som avgjøres av domstol, men det er som kjent de aller færreste som har råd å utsette seg for 

den kostnad en domstolsbehandling medfører. Dette innebærer altså at pasientskadeordningen 

og fri-rettshjelpsordningen slik den fremstår i dag faktisk bidrar direkte til at svært mange 

pasientskadde aldri får den erstatning som de har krav på. 

Vår bekymring gjelder også dem som rammes av yrkesskader og der det oppstår rettslig tvist 

med yrkesskadeforsikreren. Også denne gruppen skadde rammes hardt av gjeldende 

inntektsgrenser og de rammes også ekstra hardt på grunn av private rettshjelpsforsikringer som 

hovedregel ikke dekker tvister knyttet til erverv.  
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Offentlig salærsats 

Personskadeerstatningsretten er kompleks og skadelidte er avhengig av bistand fra spesialiserte 

advokater med relevant erfaring og kompetanse innenfor jus, medisin og ikke minst økonomi. 

Dagens salærsatser gjør at svært mange erfarne personskadeadvokater ikke lenger har 

anledning å påta seg f. eks pasientskadesaker eller i hvert fall vesentlig redusere antallet slike 

saker. Mange skadelidte må derfor møte forvaltningens spesialiserte saksbehandlere og 

spesialiserte advokater uten å selv ha tilsvarende bistand.  

Gjennomgang av fri rettshjelpsordning 

Vi er selvfølgelig svært positive til at ordningen med fri rettshjelp nå skal gjennomgås, men vi 

mener at nødvendige tiltak må gjøres i avvente utvalgets utredning og forslag. Inntektsgrensene 

må justeres omgående og offentlig salærsats må økes utover hva som blir foreslått i 

budsjettforslaget 

Personskadeforbundet LTN ber komiteen sørge for at både salærsats og inntektsgrenser 

justeres slik at rettsvernet til svake og sårbare grupper kan ivaretas. 

 
Evaluering av vergemålsordningen og kapitalforvaltningsregelverk 
 
Vi viser til finanskomiteens Innst. 2S (2017-2018) og understreker behovet for at arbeidet med 
vurdering av nytt regelverk kommer i gang. I personskadesaker legges til grunn 
kapitaliseringsrente på 4%. Mange av våre skadde medlemmer som er satt under vergemål 
opplever at utbetalt personskadeerstatning ikke kan forvaltes med tilstrekkelig avkastning og at 
rettsprinsippet om full erstatning derfor ikke blir ivaretatt. For denne gruppen mennesker 
haster arbeidet med å få på plass et nytt regelverk og vi understreker nødvendigheten for 
samtidig å vurdere egen kapitaliseringsfaktor i personskadesaker. 
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Ingeborg Dahl-Hilstad      Per Oretorp 
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