Stortingets justiskomité
justis@stortinget.no

Oslo 31. oktober 2017

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 ulykker og personskader.
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
Budsjettforslaget fremstår usosialt og usolidarisk og bryter etter vår oppfatning med
tradisjonelt norsk verdigrunnlag. Det gjelder budsjettet generelt og det gjelder også
budsjettforslaget for justisdepartementet.
Regjeringen sier at de skal føre en politikk for folk flest og de gjennomføre skattelettelser for folk
flest. Dessverre ser regjeringen bort fra at ikke alle er som folk flest, og at mange aldri får
sjansen å bli som folk flest. Regjeringen har et ansvar også disse. Regjeringen har et ansvar også
for de svake, men dessverre er det dem som med dette budsjett må betale prisen for
skattesenkninger for «folk flest». Det er en uforsvarlig politikk som bidrar til større forskjeller i
samfunnet og som frarøver mange retten og muligheten til å leve et så fullverdig liv som mulig.
Budsjett kapitel 470 og 472
Regjeringens kutt i rettshjelpsordningen er et eksempel. Personskadeforbundet mener dette er
dårlig gjennomtenkt. De frivillige rettshjelpsordningene har gjennom årene blitt en viktig og
naturlig del av velferdssamfunnet men fremfor alt har de vært, og er, av avgjørende betydning
for en stor gruppe sårbare mennesker som ellers hadde stått helt uten juridisk bistand.
Det er et paradoks at regjeringen foreslår å øke rettsgebyret for å kompensere for prisvekst,
men man lar både salærsatsen og inntektsgrensen for fri rettshjelp være uforandret hvilket
innebærer besparinger for regjeringen men prisen er enda dårligere rettssikkerhet for de som
ikke er som «folk flest».
Personskadeforbundet LTN ber komiteen sørge for at både salærsats og inntektsgrenser
justeres slik at rettsvernet til svake og sårbare grupper kan ivaretas.
Barns erstatningsrettslige vern etter voldsskader, trafikkskader, svikt i helsetjenesten
mv.
Det som for Personskadeforbundet er mest opprørende med dette budsjettforslag er ikke bare at
regjeringen synes å fraskrive seg ansvar for de svake og sårbare gruppe menneskene. Man viser
også en manglende respekt for folkets vilje, for Stortinget og for dere folkevalgte, og man lar
livsvarig skadde barn bære konsekvensene økonomisk, helsemessig og sosialt.
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For over 25 år siden gjorde vårt forbund første gang oppmerksom på at de standardiserte
reglene for erstatning til barn som skades for fylte 16 år medførte en utilsiktet og urettferdig
underkompensasjon.
I 2014 sa regjeringen at dette var en høyt prioritert lovendring og etter forholdsvis kort tid ble
lovforslaget, som for øvrig ble lagt frem av det av Stoltenberg II-regjeringen og daværende
statsråd Storberget nedsatte Askeland-utvalget, lagt frem for stortinget.
Den 18 des. 2015, fattet dere folkevalgte enstemmig vedtak om lovendring som endelig ville
ende denne systematiske urett.
I dag, fortsatt snart to år etter lovvedtaket har regjeringen fortsatt ikke kunnet finne rom på
statsbudsjettet for å la lovendringen trå i kraft.
Regjeringen lar derved barn som blir livsvarig skadet, som følge av enkelte straffbare
voldshandlinger eller som følge av svikt i helsetjenesten betale prisen i form av lav erstatning for
varig men og fremtidig inntektstap. Disse barn sendes ofte ut i fattigdom på tross av det
gjeldende rettsprinsipp om «full erstatning» også alltid har vært ment å gjelde barn. Dette er
barn som aldri fikk eller aldri vil få muligheten å bli som «folk flest». Den muligheten har de blitt
frarøvet som følge av voldshandlinger, trafikkskader, feilbehandlinger eller andre
ansvarsgjørende ulykker.
Fem år gamle Petra betaler prisen – To millioner kroner
For snart et år siden fikk Petra en alvorlig hjerneskade som mest sannsynlig vil medføre at hun
aldri vil får sjansen å bli som «folk flest» og at hun aldri vil komme ut i arbeid. Ettersom denne
type skader som regel kun gir en medisinsk invaliditet i størrelsen 30-50% vil hun få mer enn 2
millioner kroner lavere erstatning enn hva som hadde vært tilfelle dersom hun hadde fått
samme skade dagen etter hun fylte 16.
Regjeringen ikke bare frarøver Petra og andre skadde barn, herunder enkelte voldsskadde barn,
muligheten til å få være og bli som «folk flest», man lar i praksis skadde Petra sponse
regjeringens skattesenkninger med 2 millioner kr.
Usolidarisk, urettferdig og diskriminerende politikk
En slik usolidarisk, urettferdig og diskriminerende politikk må det tas avstand fra og vi vil
oppfordre justiskomiteen å ta ansvar for det mest dyrbare vi har, våre barn, deres barn og
fremfor alt alle de barn som på grunn av voldshandlinger, trafikkulykker mv aldri fikk, og som
aldri vil få, muligheten å passe inn i regjeringens norm «folk flest» og «barn flest».
Vi anmoder komiteen å sørge for at endringene i Skl 3-2 a trår i kraft umiddelbart.

Per Oretorp
Ass. Generalsekretær
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