Søknad om erstatning fra staten

Felt med er obligatoriske og må fylles ut
før søknaden tas til behandling.

til skadelidte eller etterlatte for personskade
voldt ved straffbar handling.
Nullstill

Sendes Kontoret for voldsoffererstatning,
Postboks 253, 9951 Vardø.

*

Unntatt offentlighet etter utfylling.

Du bør først lese side 3 og 4.

1 Personopplysninger om søker
Søkers navn

*

Fødselsnummer (11 siffer)

Gateadresse

Postnummer og poststed

Søkers e-post

Telefon/Mobiltelefon

Søkers yrke

Arbeidsgiver

Skattekommune

1.2 Personopplysninger i saker med erstatning til etterlatte
Avdødes navn

Avdødes fødselsnummer (11 siffer)

Siste postadresse

Dato for dødsfallet

Slektskap med søker, og forsørgerforhold

2. Har du mottatt voldsofferstatning for dette forholdet tidligere?
Fylke
Hvis ja

Fra fylkesmannen i

3. Den straffbare handlingen
Sted (hvor skjedde skaden?)

*

Ja

Nei

Fra Kontoret for voldsoffererstatning

*

Skadedato

Kommune
Skadevolders navn
Kort beskrivelse av den straffbare handlingen

Søker flere personer erstatning for samme forhold?

4. Politianmeldelse

*

Ja

Anmeldt til følgende politidistrikt

Er den straffbare handlingen
anmeldt til politiet?
Ja

Nei

Foreligger det
dom i saken?

Nei

Nei

Dato for anmeldelse

Anmeldelsesnummer
Ja

Hvis forholdet ikke er anmeldt, beskriv kort årsaken til dette

5. Kort beskrivelse av skaden (legg ved legeerklæring m.v. og spesifikasjon av behandlingsutgiftene)
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Skadens art

GA-1501 B

*

6. Forsikring

*

Hvilke forsikringer har søker?

• Reiseforsikring •
Ja

Nei

Ulykkesforsikring
Ja

Nei

• Uføreforsikring
Ja

•

Nei

•

Forsikring i arb.forhold
Ja

Nei

Innboforsikring
Ja

Har ingen
forsikringer

Nei

Annet – spesifiser
Forsikringsselskapets navn
Nei Ja
Kontaktperson

Polisenr.

Er skaden meldt til forsikringsselskapet?
Legg ved forsikringsvedtak?

Ja

Nei

Forsikringsytelser er tilkjent/utbetalt med kr

7. Trygdeytelser som skadelidte eller etterlatte har fått pga. skaden
Søker har fått følgende ytelser fra folketrygden
Sykepenger

Arbeidsavklaringspenger

Uførestønad

*

Yrkesskadeytelser

Skaden gir ikke rett til trygdeytelse

Annet – spesifiser
Legg ved vedtak fra NAV

Er det søkt om trygdeytelser som følge av skaden – hvilke?

8. Erstatningsutbetaling fra skadevolder eller Statens innkrevingssentral (SI)
Mottatt beløp kr

Fra SI

Fra skadevolder

*

Ikke mottatt

Hvis erstatning ikke er krevd fra skadevolder, angi grunnen til dette

9. Søknadsbeløp
9.1 Økonomisk tap. Angi, spesifiser og dokumenter tap som følge av skaden
Lidt inntektstap (Det bør fremlegges kopi av ligning(er) 2 år forut for det året skaden fant sted og frem til idag)

Beløp
Beløp

Tap i fremtidig inntekt

Beløp

Forsørgertap

Beløp

Behandlingsutgifter (Lege, psykolog, etc.)
Tannlegeutgifter (Det skal også søkes om refusjon fra HELFO jfr. veiledningens pkt. 9)
Reiseutgifter i forbindelse med behandling (Det skal også søkes om refusjon fra Pasientreiser, jfr. veiledningens pkt 9)

Beløp
Beløp
Beløp

Annet – spesifiser

9.2 Tingsskade
Beløp

Klær ødelagt som følge av skaden (dokumenter tapet hvis mulig)
Andre personlige bruksting, ødelagt som følge av skaden (beskriv og dokumenter tapet)

Beløp

9.3 Ménerstatning. Ved søknad om ménerstatning skal det legges ved spesialisterklæring.
Det søkes ménerstatning

Foreligger spesialisterklæring? Ja

Nei

Evt. merknader til søknaden

9.4 Oppreisning. Det kan tilkjennes oppreisning for den voldte tort og smerte og for annen krenking eller skade av ikke-økonomisk art. Oppreisningen
utmåles skjønnsmessig. Gi en kort begrunnelse for søknaden. Bruk eget ark om nødvendig.

Det søkes oppreisning

10. Har du fått juridisk bistand?

*

Ja

Nei

Hvis ja, hvilken?
Bistandsadvokat
Ytelser etter rettshjelpsloven / lov om fri rettshjelp
Rettshjelpsforsikring
Advokathjelp
Antall timer

Hvor mye er eventuelt innvilget?

11. Andre opplysninger –

12. Underskrift

Beløp

ytterligere opplysninger kan også gis på eget ark

*

Jeg forsikrer at opplysningene i søknaden er riktige og er gitt så fullstendige som det har vært mulig.
Jeg samtykker i at den myndighet som avgjør søknaden, kan innhente uttalelse fra lege, tannlege, psykolog m.v. og fra
likningskontor, forsikringsselskap og arbeidsgiver, fylkesmannen og lignende, om mine og eventuelt avdødes økonomiske forhold
samt økonomiske og medisinske opplysninger fra sosialetaten og NAV.
Jeg samtykker i at mitt krav mot skadevolder går over på staten i den utstrekning staten utbetaler erstatning til meg.
Jeg samtykker i at erstatning for tannlegebehandling, psykologbehandling m.v. kan utbetales direkte til vedkommende behandler,
dersom jeg ikke fremlegger kvittering som viser at beløpet er betalt av meg.
Søknaden må innsendes med original underskrift.

Søknaden skal underskrives av søker.
Dersom søker ikke er myndig må verge underskrive.

Kontonummer

Sted og dato

Kontoinnehaver

Søkers underskrift

Veiledning for utfylling av søknadsskjemaet
Pkt. 1
Navn og fødselsnummer skal alltid fylles ut. Postadresse, telefonnummer og evt. e-post er viktig for senere kontakt og korrespondanse.
Når saken er ferdigbehandlet vil søker få vedtaket tilsendt til sin
postadresse, evt. til advokat.

erstatning. Dersom søker har fått dekket hele eller deler av sitt økonomiske tap gjennom forsikring, kan en eventuell egenandel hos
forsikringen søkes dekket. Har søker mottatt erstatning fra skadevolder, oppgi beløpet samt grunnlaget for erstatningen dersom
dette ikke er fastslått gjennom rettskraftig dom.

Pkt. 3
For identifikasjon av straffesaken hos politiet er det nødvendig at
dette fylles ut så godt som mulig. Dersom beskrivelse av den straffbare handlingen følger av andre dokumenter som ligger vedlagt
søknaden, som dom eller egenerklæring, er det ikke nødvendig å
skrive nærmere om dette her.

Erstatning kan kreves tilbakebetalt dersom søker gir uriktige opplysninger eller fortier forhold av betydning for utbetalingen eller får
dekket sitt krav på annen måte.

Det er viktig at det ved søknader som gjelder barn som har opplevd
vold mot nærstående, vedlegges beskrivelse av saksforholdet. Vedlegg
også skriftlige bekreftelser og dokumentasjoner som måtte finnes.
Pkt. 4
Det er normalt et vilkår for å få erstatning at forholdet er anmeldt.
Før søknaden behandles innhentes politidokumentene i saken. Fyll
ut når og hvor det straffbare forholdet ble anmeldt. Alle anmeldte
forhold får et anmeldelsesnummer. Oppgi anmeldelsesnummer om
du har det. Anmeldelsesnummer fremgår blant annet av
«Bekreftelse på anmeldt forhold» som de fornærmede skal få tilsendt fra politiet. Dersom forholdet ikke er anmeldt ber Kontoret for
voldsoffererstatning om at årsaken til dette oppgis.
Pkt. 5
Omfanget og varigheten av skaden beskrives kort og dokumenteres
ved erklæring fra behandlende lege, sykehus, tannlege, psykolog
eller lignende.
Pkt. 6-7-8
Økonomiske ytelser som søker har mottatt eller er berettiget til som
følge av skaden, skal gå til fradrag ved utmålingen av voldsoffer-

Pkt. 9
Når det gjelder det økonomiske tap som søkes dekket, skal beløpet
angis særskilt. Erstatningskravet må dokumenteres. Dette kan
gjøres ved kvitteringer, lønnsslipper fra arbeidsgiver eller lignende.
Dersom det søkes ménerstatning (pkt. 9.3), må det fremlegges en
spesialisterklæring som fastslår søkers medisinske invaliditet i prosent, drøfter varigheten av invaliditeten, samt tar stilling til årsakssammenhengen mellom invaliditeten og den straffbare handlingen.
Det tilkjennes ikke ménerstatning ved lavere invaliditetsgrad enn
15%. Ved utmåling av oppreisning (pkt. 9.4) tas det hensyn til den
straffbare handlingen, følgene dette har fått for søker, samt praksis i
lignende saker. Ved søknad om ménerstatning og oppreisning er
det ikke nødvendig å angi søknadsbeløp. Ved tannskader oppstått
etter 1. januar 2008 skal det søkes om dekning av skade gjennom
HELFO (Helseøkonomiforvaltningen). Se www.helfo.no, samt
forskrift om dekning av tannlegeutgifter (FOR-2007-12-13-1412)
§ 1 nr 13. Økonomisk tap vil da være begrenset til skadelidtes
egenandel. Se www.pasientreiser.no for informasjon om refusjon av
reiseutgifter.
Pkt. 12
Da underskriften også tjener som fullmakt fra søker, er det ikke
tilstrekkelig at for eksempel advokat underskriver.
Ufullstendige søknader vil bli returnert uten registrering.

Erstatning fra staten for personskade voldt ved straffbar handling
Voldsofferstatningsloven trådte i kraft 1. juli 2001, og gjelder for straffbare handlinger som har funnet sted etter
denne dato. Det ble gjort endringer i voldsoffererstatningsloven gjeldende fra 1. januar 2008, 1. januar 2009 og
1. januar 2011. For tilfeller der den straffbare handlingen fant sted i perioden 1. januar 1975 til 1. juli 2001 gjelder
voldsofferforskriften med spesielle overgangsregler. Dette søknadsskjemaet skal benyttes uansett når den straffbare handlingen fant sted. Nærmere informasjon om voldsoffererstatningsordningen får du hos Kontoret for voldsoffererstatning tlf. 78 98 95 00, e-post: post@voldsoffererstatning.no eller www.voldsoffererstatning.no.
Søkere kan også få bistand ved henvendelse til Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre tlf. 815 20 077 / 789 89 500
www.kriminalitetsofre.no, eller ved henvendelse til Støttetelefonen for kriminalitetsofre tlf. 800 40 008.

1. Hvem kan søke erstatning?
Den som blir skadet ved en straffbar handling som nevnt i punkt 2.1 og 2.2, kan tilkjennes erstatning fra staten. Barn som har opplevd vold
mot en nærstående person etter 1. januar 2008, og dette er egnet til å skade barnets trygghet og tillit, kan ha rett til erstatning. Dersom
den skadelidte dør har etterlatte som avdøde forsørget, rett til erstatning. Også andre etterlatte kan få erstatning.
I tillegg kan også personer som:
a) i forbindelse med hjelp til politiet eller andre med politimyndighet under arrestasjon, i forbindelse med avverging eller forsøk på
avverging av en straffbar handling eller i forbindelse med lovlig pågripelse eller forsøk på dette,
og fra 1. januar 2011, personer som:
b) i forbindelse med hjelp til ofre for en straffbar handling som krenker liv, helse eller frihet, eller for å avverge eller begrense
skadefølgene av den straffbare handlingen, søke om voldsoffererstatning.
Den skadevoldende handling må ha funnet sted her i riket, på Svalbard, på norsk fartøy, boreplattform, luftfartøy eller anlegg for forskning
eller utnytting av naturforekomster på den norske del av kontinentalsokkelen. I særlige tilfeller kan erstatning ytes for skade påført i utlandet når den skadelidte på skadetidspunktet hadde bopel i Norge.

2. Når kan du få erstatning?
2.1
2.2

For handlinger som har funnet sted i perioden 1. januar 1975 til 1. januar 2008 kan det gis erstatning til den som har lidd personskade som følge av en forsettlig legemskrenking eller annen straffbar handling som har preg av vold eller tvang.
For handlinger som har funnet sted etter 1. januar 2008 kan det gis erstatning til den som har lidd personskade som følge av en
straffbar handling som krenker livet, helsen eller friheten.
Personskadene kan være av både fysisk og psykisk art. Erstatning ytes selv om skadevolder er ukjent, død, er under 15 år, er
strafferettslig utilregnelig, eller det foreligger overskridelse av nødverge som er straffriende etter straffeloven § 48 fjerde ledd. Det
kan tilkjennes erstatning selv om saken blir henlagt, eller skadevolder blir frifunnet i en eventuell straffesak. Søkeren må godtgjøre
med klar sannsynlighetsovervekt at han/hun har blitt utsatt for en straffbar voldshandling. Søknaden må være fremsatt for Kontoret
for voldsoffererstatning før erstatningskravet mot skadevolderen er foreldet etter reglene i foreldelsesloven. Det er likevel tilstrekkelig at søknaden fremsettes før skadevolderens eventuelle straffeansvar er foreldet etter reglene i straffeloven, eller før skadelidte
fyller 21 år. Foreldelsesfristen avbrytes ved at søknad fremsettes for Kontoret for voldsoffererstatning. Dersom søkeren har
medvirket til skaden ved egen skyld, kan erstatningen settes ned eller falle bort i sin helhet. Det ytes ikke erstatning etter voldsoffererstatningsloven for skader som går inn under bilansvarsloven eller pasientskadeloven.

3. Hva kan du få erstatning for?
3.1

3.2

3.3
3.4

Det økonomiske tapet
Erstatningen for skade på person skal dekke det allerede påførte tapet, og eventuelle fremtidige tap, f. eks inntekt, behandlingsutgifter (egenandel) og reiseutgifter. Ordningen dekker også skade på vanlige klær og personlige bruksting (briller, klokke og
mobiltelefon) som den skadelidte hadde på seg da skaden ble voldt. Stjålne ting og kontanter faller utenfor ordningen. Det gjøres
fradrag for erstatning søker har rett til / vil motta fra andre hold, f. eks trygde- og pensjonsrettigheter, forsikring og utbetalt erstatning fra skadevolder.
Ménerstatning
Ved varig og betydelig skade av medisinsk art, som følge av den straffbare handlingen, har søker rett til ménerstatning når den
medisinske invaliditetsgraden er minst 15 %. Søker må da fremlegge en erklæring fra spesialist som fastslår medisinsk invaliditetsgrad, varighet og årsakssammenheng med den skadevoldende handlingen.
Oppreisning
Den skadelidte kan få oppreisning i form av en engangserstatning for den «voldte tort og smerte».
Etterlatte
Ved dødsfall før lovendringen 1. januar 2008 har avdødes ektefelle/samboer, foreldre og barn rett til oppreisning. Det kan også ytes
erstatning for vanlige utgifter i forbindelse med gravferd og for forsørgertap. Søsken omfattes ikke av personkretsen som har rett til
erstatning. Ved dødsfall etter lovendringen 1. januar 2008, har avdødes ektefelle/samboer, foreldre og barn også rett til erstatning
for personskade etter reglene i lovens § 4. Søsken kan i særlige tilfeller tilkjennes erstatning og oppreisning.

Det gis ikke erstatning for tap mindre enn kr 1 000. Fra 1. januar 2011 ble den øvre grense for den samlede erstatning for hvert skadetilfelle økt fra 40 til 60 ganger folketrygdens grunnbeløp på vedtakstidspunktet, i særlige tilfeller kan øvre grense fravikes. Fra 1. januar 2009
ble den øvre grense for den samlede erstatning for hvert skadetilfelle økt fra 20 ganger til 40 ganger folketrygdens grunnbeløp på skadetidspunktet. For skade voldt ved straffbar handling før 1. juli 2001, er den øvre grense for den samlede erstatningsutbetalingen
kr 200 000, og for handlinger før 1. januar 1994 er øvre grense kr 150 000.

4. Saksgangen
Det er et vilkår for å få voldsoffererstatning at forholdet er anmeldt til politiet. For straffbare forhold som har funnet sted til og med 2007, er
det også et krav om rask anmeldelse. For forhold som har funnet sted etter 1. januar 2008, er tidskravet bortfalt. Det er da tilstrekkelig at
anmeldelse er inngitt. Det er også et krav at søker har fremsatt overfor påtalemyndigheten krav om at erstatningskrav skal medtas ved evt.
straffesak mot skadevolderen. I særlige tilfelle kan det gjøres unntak fra både kravet til rask anmeldelse og erstatningskravet. Kontoret for
voldsoffererstatning må stille saksbehandlingen i bero inntil straffesaken er endelig avgjort. Etter lovendringen 1. januar 2008 kan det i
særlige tilfeller, for søknader fremsatt etter lovendringen, dekkes utgifter til innhenting av erklæringer fra lege, tannlege, psykolog og lignende som er nødvendig for å belyse saken i forbindelse med saksbehandlingen.
Det er viktig at søker gir så fullstendige opplysninger som mulig. Krav om erstatning for økonomiske tap og tingsskader må dokumenteres
med kvitteringer evt. på annen måte. Helsemessige følger av voldsskaden må også dokumenteres med legeerklæring. Erstatning kan kreves tilbakebetalt dersom søkeren gir uriktige opplysninger eller fortier forhold av betydning for utbetalingen eller får dekket sitt krav på
annen måte. Oppgitt(e) skadevolder(e) er ikke part i erstatningssaken og blir ikke varslet om denne. Staten krever regress fra skadevolder i
alle saker hvor det foreligger dom, påtaleunnlatelse eller vedtatt forelegg. Ved behandling av regress-saken er skadevolder part og har rett
til innsyn i saksdokumentene.

5. Klage
Avgjørelsen i erstatningssaken kan påklages til Erstatningsnemnda for voldsofre. Klagen sendes Kontoret for voldsoffererstatning. Kontoret
for voldsoffererstatning kan endre sitt vedtak i saken eller sende saken til nemnda for endelig avgjørelse. Kostnader i forbindelse med
klage kan dekkes etter forvaltningsloven § 36 dersom vedtaket blir endret til gunst for klager i klageomgangen. For nærmere informasjon
om saksgang i klagesaker se www.sivilrett.no.
Etter 1. januar 2011 er det adgang til å bringe Erstatningsnemnda for voldsofres vedtak om voldsoffererstadning inn for domstolene for
overprøving dersom det er gjennomført straffesak mot skadevolder uten at oppreisningskravet er blitt avgjort.

