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(RF-2011-03-14-02)  

 

I brev av 10. mars 2011 ble det på vegne av NN søkt om midler fra LTNs 

Rettssikkerhetsfond. Supplerende opplysninger ble gitt i etterfølgende korrespondanse, blant 

annet gjennom e-post med advokat TT 15. og 17. mars i år. Supplerende medisinsk 

dokumentasjon ble innhentet som ledd i Fondets vurdering av om saken oppfylte vilkårene 

for realitetsbehandling, se e-post mellom Fondet og advokat Ness 15. mars i år. 

 

Søknaden ble behandlet av Rettssikkerhetsfondet 13. juni, hvor det ble tatt stilling til om det 

var grunnlag for å tilkjenne midler. Dette ble besvart med nei, og meddelt Dem i e-post fra 

varamedlem Oretorp 23. juni. Avslaget ble også meddelt advokat TT per telefon. 

 

Rettssikkerhetsfondet går så over til den konkrete begrunnelsen for vedtaket. 

 

NN oppfyller de formelle kriterier for å bli vurdert av Rettssikkerhetsfondet. Fondet er enig i 

at NN-saken reiser interessante og viktige spørsmål. Den er vurdert i henhold til Fondets 

statutter og utarbeidede retningslinjer (www.ltn.no).  

 

 

 

 

 

http://www.ltn.no/
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Fondet har vurdert om saken har tilstrekkelig prinsipiell interesse. 

Slik saken er fremlagt, berører den et relativt avgrensede 

rettsanvendelsesspørsmål, se søknaden. De gjelder rekke-vidden av organansvaret, samt 

reglene om foreldelsesfristens utgangspunkt. Søknaden gir stedvis begrenset med 

informasjon, noe Fondet trenger for sin vurdering. Dette er imidlertid avhjulpet gjennom 

etterfølgende informasjonsinnhenting under Fondets saksforberedelse.  

 

Organansvaret reiser en rekke uavklarte problemstillinger, og anses som oppfylt. Fondet har 

foretatt en konkret vurdering, men finner grunn til å vise til de tilsvarende vurderinger i andre 

fondssaker, se blant annet RF-2009-12-14-4. Her ble det vektlagt følgende, som anses å ha 

overføringsverdi til nærværende sak: 

 

«Rettssikkerhetsfondet har særlig lagt vekt på behovet for avklaring av hvilke persongrupper innen 

beslutningshierarkiet som kan bli erstatningsansvarlig (og om det er nyanser ut fra typetilfellets egenart), 

sammenholdt med at saken ligger innenfor LTN/Rettssikkerhetsfond sitt virke- og interessefelt 

(trafikksikkerhet). I avveiningen er det derfor vektlagt både behov for rettsavklaring generelt (juridisk 

perspektiv) og interesser som fremmes gjennom Rettssikkerhetsfondet/LTN sin virksomhet spesielt 

(foreningspolitiske perspektiv). 

 

Fondet bemerker også at den i sine forundersøkelser har funnet meget få instruktive avgjørelser om dette 

problemkomplekset, basert på en oppdatert gjennomgang av ca. 1 500 dommer. Dette avspeiler et behov 

for rettsavklaring og rettsutvikling innen denne delen av personskadeerstatningsretten.» (side 1–2) 

 

Selv om NN-saken omhandler en yrkesskade, vil de argumentasjonslinjene som Fondet 

tidligere har vektlagt gjøre seg gjeldende også her. Fondet er derfor enig med søkeren, når  

 

 

http://www.ltn.no/index.php?artikkelvalg=vis_innhold&visning=1&id=828&kat=121
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han i brev 21. mars fremhever at «det [er] behov for en rettslig 

avklaring hvor man i organisasjonen må plassere ansvaret for å få gjennomslag for 

organansvaret» (brevets side 1). Kriteriet om tilstrekkelig prinsipiell interesse anses etter 

dette som oppfylt. 

 

Rettssikkerhetsfondet går så over til vurderingen av om NN-saken anses som tilstrekkelig 

egnet for domstolsbehandling. Dette beror på en konkret og sammensatt vurdering. I 

avveiningen må det ses hen til sakens prinsipielle aspekter, og hvorvidt den antas å kunne 

bidra til rettsavklaring/rettsutvikling i samsvar med formålsangivelsen i statuttenes § 2, slik 

disse er presisert og utviklet gjennom fondspraksis. Selv om problemstillingen er forskjellig 

fra den første om tilstrekkelig prinsipialitet, kan de to vurderingstemaene gli noe over i 

hverandre. 

 

Etter en samlet vurdering av saksforholdet, anser Fondet saken får ikke å være tilstrekkelig 

egnet. I helhetsvurderingen har Fondet sett hen til den utarbeidede sakkyndige rapporten. 

Selv om det der er forhold som sterkt trekker i retning av at det er utvist klanderverdige 

forhold hos Statoil, fremstår det ikke som like klart at handlemåten/unnlatelsen kvalifiserer 

som grov uaktsom – i juridisk forstand. Fondet har vektlagt blant annet at det skal atskillig til 

for å etablere ansvar basert på kvalifisert skyld generelt, og de særskilte ansvarskriteriene 

som domstolene synes å ha lagt til grunn for organansvaret spesielt. 

 

Uten at det derfor har vært nødvendig å gå inn i en drøftelse av foreldelsesspørsmålet – holdt 

opp mot vilkårene nedfelt i statuttene – vil Fondet tilføye at heller ikke foreldelsesinnsigelsen  
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er egnet til å styrke sakens egnethet. Også dette momentet har spilt inn i den konkrete 

vurderingen, der foreldelsesproblematikken er preliminært vurdert av Fondet opp mot 

foreldelsesloven (slik denne er presisert i forarbeider, rettspraksis og juridisk teori).  

 

Saken anses etter dette for ikke å være tilstrekkelig egnet. Søknaden kan derfor ikke 

innvilges. 

 

Fondet finner endelig grunn til å bemerke at NN har anledning til å søke 

Rettssikkerhetsfondet på nytt, for eksempel dersom det skjer endringer av betydning i enten 

spørsmålet om foreldelse eller sakkyndiges utredning/vurdering av Statoils konkrete 

handlemåte/unnlatelse (organansvarsrelaterte sider ved saken). 

 

Rettssikkerhetsfondets leder beklager at hans skriftliggjøring av vedtakets har tatt tid, noe 

som skyldes et sterkt arbeidspress den siste tiden. 
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Beslutningen er enstemmig. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Dr. juris Morten Kjelland 

 

 

 

Leder av LTNs Rettssikkerhetsfond 

3. september 2011 

 

 

----------------------------------      ----------------------------------      ----------------------------------- 

      Henning Bjurstrøm          Svein Ove Langeland            Per Oretorp (varamedlem) 
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