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22. juli-saken: lnformasjon om "varighet" av oppnevningen som

bistandsadvokat
tingrett har fått henvendelse fra den Nasjonale Støttegruppen etter 22. juli hendelsene med
spørsmål om fortsatt rett til bistandsadvokat etter 22. juli - saken. Vi har fått avklart at forslag til ny
lov om voldskadeerstatning ennå ikke er fremmet for Stortinget. Det betyr at en ny lov ikke vil kunne
tre i kraft før sommeren. Vi har derfor besluttet å utvide perioden med ytterligere L år til f . iuli 2021
Skulle ny lov i kraft før dette tidspunkt må spørsmålet om dekning av slike utgifter vurderes opp mot
denne.
Oslo

For qvrig viser vi til vårt brev av 03.07.15 vedrørende dette spørsmålet hvor vi ga vi uttrykk

for

følgende:
"Det fqlger ov stroffeprosessloven

I

707 c ot bistqndsodvokqten skol ivoreto fornærmedes og
etterlottes interesser i forbindelse med etterforskningen og hovedforhandlingen i saken.
Bistondsodvokoten skal også gi slik onnen hjelp og støtte som er noturlig og rimelig iforbindelse med

saken. Et eksempel på slik annen hjelp er å fremme erstotningskrav ovenfor
v o I d s off e re rstat n i n g s ko nto ret.
Det betyr ot bistondsadvokqtens primære oppgover foller bort når straffesaken er ovsluttet. Det som
da gjenstår vil som regel være å fremme erstotningskrov ovenfor Kontoret for

voldsoffererstotningskontoret (KVE) og eventuelt kloge til Erstatningsnemdo. Oppnevningen som
bistondsadvokot omfatter også arbeid i den forbindelse. Det gjelder også om det etter noen tid viser

fordi det økonomiske topet viser seg å være større en fgrst
ontott. Det er uavklart i rettsproksis hvor mange år frem i tid arbeidet med å fremme tilleggssøknad
dekkes av oppnevningen som bistandsodvokat. Pr i dog mener Oslo tingrett ot arbeidet med å
fremme tilleggskrav overfor KVE og eventuelt kloge til Erstotningsnemnda fortsott foller inn under
oppnevningen. Så lenge ikke rettstilstonden endres vil dette slik vi ser det, gjelde i hvert foll i 2 år til.
Oslo tingrett vil om 2 år på onmodning qvklare om oppnevningen etter vår mening fortsatt gjelder
orbeide med å fremme tilleggssøknader. I den forbindelse viser vi til ot det i vår ble nedsott et
offentlig utvolg som skol se på ordningen med voldsoffererstatning. Resultatet at dette
utvolgsarbeidet vil kunne få betydning for rettstilstanden. "
seg nødvendig å sende inn tilleggssøknad

lvårt brev av 29.O3.L7 forlenget vi <varigheten> til

01,.07.19 og ga iden forbindelse uttrykk

for

følgende:

Postadresse

Sentralbord

Saksbehandler

Organisasjonsnummer

lnternetuE-post

Postboks 2106 Vika,0125 Oslo

22 03 5200

Line Marie Sørsdal

974714647

http://domstol.no/oslo ti ngrett
oslo.tingrett.eksp@domstol.no

Kontoradresse

Telefaks

Telefon

Ekspedisjonstid

2203 5288

Kt.0845-1545 (l5oo)

Oslo tinghus, C.J. Hambros plass 4

<Voldsoffererstotningsutvolget hor nå ovgitt sin utredning "NOU 2076:9 - Rettferdig og forutsigbar
voldsskodeerstatning". I NOUen kommer utvolget med forslag til ny lov om voldskadeerstotning og
drøfter ulike modeller for dekning qv utgifter knyttet til det å fremme erstatningskrov ovenfor
Kontoret for voldsoffererstatningskontoret (KVE) og eventuell kloge til Erstatningsnemnda.
Utredningen hor vært på høring, men det kan ikke påregnes at forslag til ny lov sendes Stortinget
med det første. Så lenge ikke rettstilstonden endres vil vi derfor utvide perioden med ytterligere 2 år
fra 7. juli 2077 til 7. juli 2019. Trer ny lov i kraft før dette tidspunktet må spørsmålet om dekning av
slike utgifter vurderes opp mot denne.
Bistandsodvokqten hor i utgangspunktet plikt til å bistå sin klient med å fremme krav overfor
voldsoffererstotningsmyndighetene og oppnevningen gjelder nå bistondsodvokotens arbeid med å
fremme krov overfor voldsoffererstotningsmyndighetene. Vi antor at behovet for bistand så vidt langt
ute i prosessen for det fleste er svært begrenset. I motsatt foll kon det hensiktsmessig å avklore med
retten iforkant om qrbeidet er "rimelig og nødvendig, jf. solærforskriften I 7. Vi ZiØr oppmerksom på
ot oppnevningen ikke omfotter bistond som ikke er knyttet til erstatningskrovet, f.eks. orbeid med å
fremme sØknader til NAV, forsikringsselskap e.l.>
Forøvrig minner vi om at det er mulig å bytte bistandsadvokat. Ny bistandsadvokat vil kunne
informere om reglen for dette. Begjæring om bytte av bistandsadvokat skal sendes Oslo tingrett.
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