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erstatning etter terroren  
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Vi skrev i nyhetsbrev nr. 16 om 

problemstillingene vi står opp i nå.  

Ved hjelp av advokat Odd H. Hovde har vi 

laget en presentasjon over de muligheter 

som foreligger for fortsatt erstatning fra 

voldsoffererstatningen og eventuelt andre 

erstatningsordninger. 
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En oversikt over de muligheter som foreligger for fortsatt 

erstatning etter terroren 22. juli 2011 

Denne presentasjonen bygger på et foredrag som Hovde har holdt på en likemannssamling i 

Ålesund. Han har vært bistandsadvokat for flere av de berørte i denne saken. 

Dette er ingen uttømmende presentasjon, og den inneholder bare de «store» linjene. Vi 

håper den likevel kan være et utgangspunkt for de av dere som lurer på om dere eventuelt 

kan ha en rettighet for videre erstatning. Presentasjonen gjelder både overlevende og 

etterlatte. 

Senskader 

 
Det er flere som viser større stressbelastning nå enn de gjorde like etter hendelsen. Et 

spørsmål er om disse kan få problemer framover relatert til erstatning fordi symptomene 

kommer senere. Dette fordi en erstatning krever «direkte årsakssammenheng» mellom 

hendelsen på Utøya og de problemer du nå eventuelt har. Det betyr at det ikke må foreligge 

andre hendelser hverken i før - eller ettertid som kan være en medårsak eller direkte årsak til 

symptomene. Dette gjelder også etterlatte foreldre. Advokat Hovdes påstand er at 

påkjenningen var så enorm at det skal mye til før en spesialist vil konkludere med manglende 

årsakssammenheng. For disse vurderingene er det viktig å huske på at det foreligger lite 

sammenlignbart materiale i Norge på de traumebelastninger ungdommene er påført. 

NB; DOKUMENTASJON er helt avgjørende for å bli tilkjent erstatning. Oppsøk 

psykolog/lege/andre faginstanser dersom du sliter. Det er lite lurt å lide i stillhet! 

Noen eksempler på direkte årsakssammenheng 

  

Dersom du som mor eller far slet psykisk før terroren, er det ikke sikkert at det blir konstatert 

tilstrekkelig årsakssammenheng mellom de plagene du har i dag til at det utløser full 

erstatning. Dersom skoleprestasjonen var dårlig før Utøya, er det vanskeligere å kreve 

erstatning for endret utdanningsforløp etter hendelsen. 

Aktuelle rettsgrunnlag for erstatning 

 
 Lov om skadeserstatning og yrkesskadeerstatning 

 Lov om voldsoffer og voldsofferforskriften 

 Private og offentlige forsikringsordninger 

 AUF sin forsikringspolise i Sparebank 1, med reiseforsikring 
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Hva kan det kreves erstatning for? 

 

 Lidte utgifter (utgifter som faktisk er utløpt). Dette kan for eksempel være utgifter til 

privat psykolog, fysioterapi, tannbehandling etc. 

 Fremtidige utgifter (her blir det gjort en skjønnsmessig vurdering) 

 Tapte inntekter, for eksempel på grunn av forsinket skolegang, sykemelding etc. 

 Fremtidig inntektstap 

 Eventuell menerstatning (krever 15 prosent medisinsk invaliditet) 

 Maks erstatning vil i denne saken ligge på 60 G, i dag 5 554 560. Beløpet vil kunne 

forkortes ved for eksempel innvilgelse av uføretrygd e.l. 

Eksempler for framtidige tap for overlevende 

 

 Tapt/forsinket skolegang/yrkeskarriere 

 Innskrenkning i karrieremuligheter 

 Fremtidige ekstrautgifter som følge av traumet 

Det vil ofte kreves en spesialutredning for rett til slik erstatning. Spesialutredningen dekkes 

normalt gjennom erstatningsordningen. 

Eksempler på tap for etterlatte 

 
Samme som ovenfor + 

 Senvirkninger som krever behandling 

 Utgifter til medisinsk/psykisk behandling 

 Hel/delvis uføretrygd 

Bistandsadvokatens rolle/juridisk hjelp 

 
Bistandsadvokaten har plikt til å fremme voldsofferkrav, men ikke øvrige krav. Se skriv til 

bistandsadvokatene fra Oslo tingrett datert 29.3.17. Bistandsordningen er nå utvidet til 1. juli 

2019. Brevet ligger på støttegruppas hjemmesider. 

Dersom du ikke er fornøyd med din bistandsadvokat, er det anledning til å bytte denne. Ny 

bistandsadvokat vil bistå dersom du finner det vanskelig å si fra til nåværende 

bistandsadvokat. Det er et krav fra Oslo Tingrett at begjæring om advokatbytte sendes dit. 

Ny advokat vil hjelpe med dette. 

  

http://22juli.info/Lists/Nyheter/ViewForm.aspx?ID=234
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For øvrige krav vil ofte Voldsofferkontoret være positiv til å dekke utgifter til advokat. Er du i 

tvil, ta kontakt med dem.  Noen har også rettshjelpsdekning på sin private forsikring. 

Fylkesmannen har en ordning med fri rettshjelp. Dersom du ikke får hjelp på annen måte, 

sjekk med fylkesmannen om du oppfyller kravene til fri rettshjelp. For eksempel dersom du 

har meget lav inntekt.  

Konklusjonen er at det ikke skal være noen grunn til å frykte advokatutgifter i denne saken. 

Advokaten har også informasjonsplikt i forhold til oppdragsbekreftelse vedrørende salær. 

Foreldelse 

 
Erfaringen viser at mange er usikre på om det krav de eventuelt har er foreldet. 

Hovedregelen finnes i Lov om foreldelse. Lovens utgangspunkt er en foreldelsesfrist på 3 år. 

Fristen løper fra det tidspunkt «den skadelidte fikk eller burde skaffe seg kunnskap om 

skaden og den ansvarlige.»  

Likevel nok at søknaden framsettes før skadeforvolderens straffeansvar er foreldet, eller før 

skadelidte fyller 21 år. Det må likevel igjen oppfordres til straks å innhente dokumentasjon 

samt starte prosess hvis du tror du kan ha rett til erstatning. 

Særregler 

 
Det foreligger også særregler for pårørende og skadelidte i denne saken, se 

Regjeringen.no:19.12.2014; 

 Krav fra de etterlatte foreldes ikke 

 Andre krav foreldes tidligst 22.juli 2036, dvs. at foreldelsesfristen er 25 år 

Det kan forholde seg annerledes for private forsikringsordninger. 

Oppsummering 

 Ta kontakt med psykolog/fastlege/andre faggrupper dersom du tror du har senskader 

 Sørg for dokumentasjon 

 Kontakt bistandsadvokat eller Kontoret for Voldsoffererstatning for dekning til 

advokatutgifter 

Sist, men ikke minst: Ikke gå alene med tankene dine! 

Fylkeslagene i Den nasjonale støttegruppen tilbyr et fellesskap som likemannstreff rundt om i 

landet. Ta gjerne kontakt med ditt fylkeslag direkte eller til Den nasjonale støttegruppen på 

stottegruppen@22juli.info  

  

mailto:stottegruppen@22juli.info
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Vi ønsker alle våre medlemmer en god sommer! 

for styret i Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli 
Lisbeth Kristine Røyneland 

http://22juli.info/ 
 

Organisasjonsnummer: 9974.13598 
E-postadresse: stottegruppen@22juli.info 

Kalender 

Styremøte        9. juni 2017 

Åpen øy på Utøya       21. juli 2017 

6-års markeringer       22. juli 2017 
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