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Rådgiver 

 

Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre 



Rådgivningskontorene 

• Råd, veiledning og samtaler. 

• Bistand til å søke voldsoffererstatning. 

• Informasjon om rettigheter. 

• Støtte til vitner, før, under og etter rettssaker. 

• Bistand til å søke rettferdsvederlag. 



Voldsoffererstatningsloven § 1 

• Den som har lidd personskade som følge av en straffbar 

handling som krenker livet, helsen eller friheten, eller dennes 

etterlatte, har rett til voldsoffererstatning fra staten etter 

reglene i loven her. 

• Barn som har opplevd vold mot en nærstående kan ha krav 

på erstatning. 

• Kan også tilkjennes der gjerningspersonen er utilregnelig, 

under 15 år eller det foreligger overskridelse av nødverge 

som er straffri. 



§ 1 forts. personskade 

 

– Fysisk og psykisk skade. 

– Unntak: etterlatte (forsørgertap, gravferdsutgifter og 

lignende samt oppreisning). 

– Nedre grense for alvorlighet. 

– Årsakssammenheng 

• Det må foreligge årsakssammenheng mellom den straffbare 

handlingen og den personskade søkeren anfører å være påført. 

 



Anmeldelsevilkåret i § 3, 3 ledd 

• Hovedregel: ”Erstatning ytes bare når den straffbare 
handlingen er anmeldt til politiet”. 

• Unntak: ”Særlige tilfeller”. 
– Vurderes konkret 
– Praksis fra Erstatningsnemnda for voldsofre tilsier at det kan 

gjøres unntak der anmeldelse ikke er hensiktsmessig, for 
eksempel dersom skadevolderen er død, eller forholdet er klart 
foreldet. Det har tidligere vært gjort unntak i noen saker hvor 
søker har vært i et avhengighetsforhold til gjerningspersonen. 
Dette er hvor de bor sammen og gjerningspersonen har et 
psykisk overtak over søker av noe slag. (Brukes svært 
unntaksvis) 

 



Hva skjer når du anmelder en sak 

• Kan saken anmeldes via internett? 
–  Nei, må anmeldes ved et politi-/lensmannskontor 

• Får overgriperen vite det? 
– Ja, i de sakene hvor navnet til overgriper er opplyst, vil 

vedkommende få informasjon om at det er en anmeldelse mot 
ham/henne. Det gjelder også i saker som blir vurdert at de er 
foreldet. Vedkommende vil da få et skriv om at det er mottatt en 
anmeldelse, men at saken er henlagt. 

– Får politiet kjennskap til vold i nære relasjoner eller sedelighetssaker 
er de pliktig til å ta ut tiltale, selv om fornærmede selv ikke ønsker 
det. 

• Blir saken henlagt, hva skjer da? 
– Du kan søke om oppreisning selv om saken er henlagt 



Beviskravet i § 3, 4 ledd 

Det må foreligge klar sannsynlighetsovervekt for at 

søkeren har blitt utsatt for en handling som nevnt i 

voldsoffererstatningsloven § 1. 

• Hvorvidt det anses å foreligge klar 

sannsynlighetsovervekt beror på en konkret 

helhetsvurdering. 

 



Rett til bistandsadvokat 

• Du vil som hovedregel har krav på bistandsadvokat 
dersom: 
– Saken gjelder seksuelt overgrep, herunder voldtekt, 

voldtektsforsøk, incest 

– Saken gjelder vold i nære relasjoner (familievoldssaker) 
– Saken gjelder menneskehandel 

– Saken gjelder kjønnslemlestelse 

– Saken gjelder tvangsekteskap 
– Saken gjelder brudd på kontakt- og besøksforbud, eller 

rettsmøte om kontakt – og besøksforbud i eget hjem 

– Du er påført betydelig fysisk eller psykisk skade 
• «kilde: advokatenhjelperdeg.no» 



Liste over faste bistandsadvokater 

• Liste over faste bistandsadvokater finner du på 

www.domstol.no 

• http://www.domstol.no/globalassets/upload/da/inte

rnett/domstol.no/straffesak/faste-

bistandsadvokater.pdf 

 

• Bergen og Nordhordland tingrett finner du på side 

15. 

http://www.domstol.no/globalassets/upload/da/internett/domstol.no/straffesak/faste-bistandsadvokater.pdf
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http://www.domstol.no/globalassets/upload/da/internett/domstol.no/straffesak/faste-bistandsadvokater.pdf
http://www.domstol.no/globalassets/upload/da/internett/domstol.no/straffesak/faste-bistandsadvokater.pdf
http://www.domstol.no/globalassets/upload/da/internett/domstol.no/straffesak/faste-bistandsadvokater.pdf


Erstatningskravet 

• Økonomisk tap 

• Tingskade 

• Oppreisning 

• Menerstatning 

• Erstatning til etterlatte 

• Årsakssammenheng 

– Det må foreligge årsakssammenheng mellom krav/tap og 

handling/skade 

 



Økonomisk tap i § 4 

• Voldsoffererstatningen skal dekke lidt skade, tap i 

fremtidig erverv og utgifter som personskaden antas 

å påføre skadelidte i fremtiden.  

– Behandlingsutgifter 

– Advokatbistand (rimelig og nødvendig) 

– Inntektstap 



Oppreisning i § 6 

• Oppreisning (tort og svie) 

– Det tas hensyn til den skadevoldende handling og de 

konsekvenser handlingen har fått for den aktuelle 

søkeren, samt praksis i ”lignende” saker. 

 



Menerstatning i § 5 

• Krav om medisinsk invaliditet på minst 15 %. Fastsettes av 

spesialist. Invaliditeten må være varig (minst 10 år).  

• Kan søke om forhåndstilsagn om dekning av utgifter til 

spesialisterklæring.  

• – Er det sannsynlig at erklæringen vil være utslagsgivende i søkers 

favør? 

 



Dokumentasjon 

• Journaler 

• Bilder 

• Egenerklæring 

• Erklæringer fra familie/venner 

• Kvitteringer 

• Ligningspapirer 

• Regnskap 



Søknadsprosess 

• Søknad kommer inn. 

•  Mottaksbrev og brev til politiet. 

• Mottak av politidokumenter etter at straffesak er 

endelig avgjort. 

• Vedtak. 

• Klage? 

• Tilleggssøknad? 



Informajson 

• Mer informasjon finner du på 

 

 

– www.voldsoffererstatning.no  

http://www.voldsoffererstatning.no/

