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Arbeiderpartiet / Att.: Jonas Gahr Støre 
Senterpartiet / Att.: Trygve Slagsvold Vedum 
SV / Att.: Audun Lysbakken 
Rødt / Att.: Bjørnar Moxnes 
MDG / Att.: Une Bastholm 
 

Asker, 23. september 2021 
 

NASJONALT STØTTEGRUPPENETTVERK (NSN) • DRIFT NSN • FORSLAG FRA NSN 
 
Nasjonalt støttegruppenettverk (NSN) samler støttegrupper og personer med erfaring fra etablering og 
drift av støttegrupper og tilsvarende tiltak etter katastrofer og ulykker. NSN representerer mer enn 40 
års erfaring fra Alexander Kielland og Scandinavian Star, til tsunamien, terror, kriminalitet og ulykker. 
 
NSN henvender seg med dette til partiene som sonderer det politiske grunnlaget for ny regjering og 
parlamentariske forutsetninger for den nye regjeringens stabilitet. 
 
DRIFT AV NSN 
 
Stortinget og regjeringen har siden 2006 inkludert NSN i beredskap for etablering av støttegrupper, 
men NSN har aldri mottatt driftsmidler. Vedlagt følger vår søknad til Helse- og omsorgsdepartementet 
v/ nåværende statsråd. Tilsvarende vil også bli meldt til Stortingets behandling av budsjett for 2022. 
 
FORSLAG 
 
NSN har som formål å ivareta og dokumentere erfaringene, og fremme interessene til overlevende og 
etterlatte ved kriser, ulykker, katastrofer og traumatiske hendelser. Med bakgrunn i egne erfaringer og 
formål for NSN, vedlegger vi også noen forslag til et nytt politisk flertall. Dette omfatter skadelidtes 
økonomiske forhold, samfunnets sikkerhet og beredskap og et konkret forslag vedr. foretaksstraff. Vår 
henvendelse er derfor relevant både for helse og omsorg, samferdsel og justis- og beredskap. 
 
Med vennlig hilsen 
NASJONALT STØTTEGRUPPENETTVERK 

 
Jan Harsem, daglig leder    Rita Engh Sormul, styreleder (sign) 
 
VEDLEGG: 
 

1. Brev til helse- og omsorgsministeren: Anmodning om møte og søknad om driftsstøtte 
2. Notat med forslag vedr. overlevende, etterlatte og skadelidtes økonomi 
3. Notat med forslag vedr. øremerking av innbetalt foretaksstraff til ideelt formål 
4. Brev til samferdselsministeren vedr. økt transportsikkerhet 
5. Notat med forslag om systematisk oppfølging av granskinger og havariutredninger 
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TELEFON: Jan: +47 - 95 77 11 99 / Rita: +47 – 970 03 17 



1 
 

Helse og omsorgsdepartementet 
Att.: Politisk ledelse: postmottak@hod.dep.no 

Asker, 28. april 2021 
 

ANMODNING OM KONTAKTMØTE OG SØKNAD OM DRIFTSMILDER • NSN 
 
Nasjonalt støttegruppenettverk (NSN) viser til tidligere kontakt, senest ved møte onsdag 21. august 
2019 hvor daværende statssekretærer Maria Jahrmann Bjerke og Anne Bramo deltok fra politisk 
ledelse sammen med flere fra administrasjonene i departementet og Helsedirektoratet. 
 
NSN søkte Helsedirektoratet 8. desember 2020 om at ubenyttede midler i 2020 fra intensjonsavtalen 
med Røde Kors kunne omfordeles til NSN, jf. vår funksjon som bidragsyter til intensjonsavtalen.  
 
Søknaden ble avslått. 
 
NSN søkte 15. februar 2021 Helsedirektoratet om midler fra tilskuddsordningen «Bruker- og 
pårørendearbeids innen rus, psykisk helse og voldsfeltet», spesifikt til vår modell med personlige 
ressurspersoner og rådgivere med egen erfaring fra kriser og katastrofer. 
 
Søknaden ble avslått. 
 
NSN er fortsatt uten driftsmidler, men organisasjonen er utviklet videre det siste året: 
 

 NSN er fortsatt til disposisjon for Røde Kors’ og Helsedirektoratets intensjonsavtale 

 NSN har levert, og vil levere nye innspill til systembedring for overlevende og etterlatte 

 NSN gjør i disse dager henvendelse til statsforvalterne, KS og DSB vedr bidrag til bredskap 

 Det er vedtatt og etablert modell med personlige rådgivere, pr i dag 16 ressurspersoner 

 Det er vedtatt nye og oppdaterte vedtekter, med følgende formål: 
 

NSN vil ivareta erfaringene til overlevende og etterlatte ved kriser, ulykker, katastrofer og 
traumatiske hendelser ved å: 
 

1. Skape nettverk av tidligere og eksisterende støttegrupper og personer med 
erfaring fra oppstart og drift av støttegrupper og lignende tiltak. 
 

2. Bistand ved oppstart av nye støttegrupper og støtte enkeltpersoner med 
tilsvarende tiltak 
 

3. Systematisere og dokumentere NSNs erfaringer for hjelp til fremtidige 
overlevende og etterlatte. 
 

4. Utøve brukermedvirkning på individnivå, tjenestenivå og politisk systemnivå i alle 
forhold av betydning for overlevende og etterlatte etter hendelser som faller inn 
under formålet. 

 
NSN ble formelt stiftet på bakgrunn av initiativ fra regjeringen med støtte fra Stortinget ved 
behandlingen av stortingsmelding nr. 37 (2004-2005) Flodbølgekatastrofen i Sør-Asia og sentral 
krisehåndtering. NSN er referanse i Helsedirektoratets veileder «Mestring, samhørighet og håp». 
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NSN oppfatter en forventning om å være tilgjengelig i en beredskap det ikke er tilrettelagt for. 
 
Vedlagt følger oppdaterte vedtekter, vedtatt på årsmøtet 7. april 2021, og foreløpige styrevedtatte 
retningslinjer for rådgivere i NSN. Første samling av alle rådgiverne finner sted torsdag 6. mai 2021. 
 
NSN anmoder om et møte med politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet, gjerne pr. video, 
der vi kan presentere NSN i dag, tiltak og arbeidsplan, og levere søknad om driftsmidler til NSN. 
 
Med vennlig hilsen 
NASJONALT STØTTEGRUPPENETTVERK 

 
Jan Harsem, daglig leder     Rita Engh Sormul, styreleder (sign) 
 
 
VEDLAGT: 
 

 Side 3: Vedtekter vedtatt i årsmøte 2021 m/ retningslinjer 

 Side 10: Retningslinjer vedtatt av styret, vil utformes videre i samarbeid med rådgivere 
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VEDTEKTER FOR NASJONALT STØTTEGRUPPENETTVERK • NSN 
 
§ 1. NAVN 
 
1.1 
 
Organisasjonens navn er Nasjonalt Støttegruppenettverk/NSN. 

 
Organisasjonen skal være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund. 
 
§ 2. FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG 
 
2.1: 
 
FORMÅL 
 
NSN vil ivareta erfaringene til overlevende og etterlatte ved kriser, ulykker, katastrofer og 
traumatiske hendelser ved å: 
 

5. Skape nettverk av tidligere og eksisterende støttegrupper og personer med erfaring fra 
oppstart og drift av støttegrupper og lignende tiltak. 

 
6. Bistand ved oppstart av nye støttegrupper og støtte enkeltpersoner med tilsvarende tiltak 

 
7. Systematisere og dokumentere NSNs erfaringer for hjelp til fremtidige overlevende og 

etterlatte. 
 

8. Utøve brukermedvirkning på individnivå, tjenestenivå og politisk systemnivå i alle forhold av 
betydning for overlevende og etterlatte etter hendelser som faller inn under formålet. 

 
2.2  
 
NSN er en frittstående, ideell medlemsorganisasjon. 

 
2.3 
 
Styret i NSN vedtar og oppdaterer styringsdokumenter for tiltak og daglig drift, herunder 
Retningslinjer. 

 
2.4 
 
VERDIGRUNNLAG 
 
NSN er en ideell organisasjon med ideelt formål. Driften skal være økonomisk bærekraftig, men det 
inngår ikke i formålet å skape økonomisk avkasting eller oppnå maksimalt økonomisk overskudd. 
 
NSN søker forsvarlighet, omsorg, erfaring og kunnskap som grunnlag for all drift. NSN legger til grunn 
at menneskets verdi er ukrenkelig. 
 
NSN respekterer og virker i rammen av norsk lov, menneskerettighetene og demokratiske 
spilleregler. 
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§ 3. MEDLEMSKAP 
 
3.1 
 
Aktive støttegrupper, personer, bedrifter, organisasjoner og andre som støtter formålet kan bli 
medlemmer i NSN, med medlemskap organisert i følgende kategorier: 
 

1. Støttegrupper 
2. Personlig 
3. Støttemedlem 
4. Støttemedlemskap person skap bedrift/organisasjon 

 
Medlemskap i kategori 1 og 2 forutsetter erfaring som dekkes av formålet og gir stemmerett. 
 
Støttemedlemskap i kategori 3 og 4 forutsetter ikke egen erfaring og gir ikke stemmerett. 
 
3.2 
 
Støttegrupper som etableres på bakgrunn av hendelser og forhold som faller inn under formålet og 
vedtektene til NSN kan bli medlem i NSN. 
 
Individuell erfaring, initiativ og engasjement, organisert som kampanje eller annet initiativ, kan bli 
medlem tilsvarende støttegruppe. 
 
Styret innstiller til årsmøtet hvilke støttegrupper eller andre organiserte strukturer som anbefales 
opptatt som medlemmer i NSN.  
 
3.3 
 
Medlemskapet er gratis. 
 
Det å være tilsluttet nettverket innebærer ingen forpliktelser for den enkelte støttegruppe, med 
mindre støttegruppen, eller enkeltpersoner, påtar seg dette særskilt, for eksempel gjennom 
styreverv. 
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§ 4. ÅRSMØTET 
 
4.1  
 
NSNs øverste myndighet er Årsmøtet. Årsmøtene avholdes i henhold til følgende regler: 
 
4.2 
 
Ordinært årsmøte 
 
Det skal avholdes et ordinært årsmøte hvert år innen utløpet av mai. 
 
Årsmøtet skal: 
 

 Vedta årsmelding og regnskap fra foregående år 
 

 Godkjenne handlingsplan og budsjett 
 

 Velge styre og utpeke styreleder 
 

 Velge en valgkomité som skal finne kandidater som stiller til styrevalg på neste årsmøte 
 

 Vedta oppdaterte Retningslinjer for NSN som skal vedlegges vedtektene, og behandle 
eventuelle forslag om endringer i vedtekter og retningslinjer 

 

 Behandle eventuelle andre saker lagt frem til realitetsbehandling av styret eller medlemmer. 
 
4.3 
 
Første innkalling til ordinært årsmøte sendes alle medlemmer og støttemedlemmer med minst 6 
ukers varsel, med informasjon om dato, foreløpig dagsorden, samt anmodning om forslag til saker 
som skal realitetsbehandles ved møtet, med en frist for innlevering til styret minst 4 uker før 
møtedato.  
 
Den endelige dagsorden og sakspapirer for ordinært årsmøte sendes medlemmene senest 1 uke før 
ordinært årsmøte. 
 
Støttemedlemmer kan delta og holde innlegg, men har ikke stemmerett. 
 
4.4 
 
Ekstraordinært årsmøte 
 
Styret kan kalle inn til ekstraordinære årsmøter med minst 3 ukers varsel, dersom styrets flertall eller 
minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever dette.  
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4.5 
 
Generelle bestemmelser 
 

 To representanter fra hver medlemsstøttegruppe har stemmerett på årsmøtet ved personlig 
oppmøte. 

 

 Personlige medlemmer har 1 stemme ved personlig oppmøte. 
 

 Øvrige deltakere på årsmøtet har tale- og forslagsrett. 
 

 Vedtak fattes med simpelt flertall, med unntak av vedtektsendringer, som krever 2/3 flertall. 
 

 Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall medlemmer som er tilstede når de er innkalt i 
samsvar med vedtektene. 

 

 Protokollfører velges ved begynnelsen av møtet. Protokoll undertegnes av møteleder, 
protokollfører og en person valgt blant medlemmene. 

 

 Protokollens innhold skal etter møtet være tilgjengelig for medlemmene. 
 

§ 5 STYRET OG DAGLIG LEDELSE 
 
5.1 
 

 Styret skal bestå av 3-7 medlemmer hvorav én styreleder. 
 

 Styremedlemmene velges for en periode på 2 år 
 

 Styre- og varamedlemmer kan gjenvelges. 
 

 Styret skal bestå av leder, nestleder og styremedlemmer 
 

 Sekretær- og kasserer–funksjoner er daglig leders ansvar. 
 

 Styreleder velges av årsmøtet. 
 

 Styret konstituerer selv det øvrige styret.  
 
5.2 
 
Styret er ansvarlig for å fremme NSNs formål og har følgende oppgaver: 
 

 Innkalle og forberede årsmøter, herunder påse at årsregnskap, årsrapporter, handlingsplaner 
og budsjett blir utarbeidet for godkjenning av årsmøtet. 

 

 Arbeidsgiveransvar for daglig leder 
 

 Vedta nødvendig mandat og handlingsrom for daglig leder 
 

 Ivareta kontroll og tilsyn med daglig drift, oppfølging av vedtak, økonomi og måloppnåelse 
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5.3 
 
Styret kan oppnevne særskilte utvalg, råd oa. til å utføre spesielle oppgaver.  
 
5.4 
 

 Styret innkalles med rimelig varsel når styreleder eller styremedlemmene finner det 
nødvendig eller etter anmodning fra daglig leder. 

 

 Styret er beslutningsdyktig ved minst 2/3 fremmøte. 
 

 Ved stemmelikhet er styrelederens stemme avgjørende 
 

 Det føres protokoll over styrets vedtak. 
 

 Møtene kan avholdes som telefonkonferanser eller nettkonferanser. 
 

 Enkeltsaker kan avgjøres pr. e-post når styreleder finner dette forsvarlig. 
 
5.5 
 
Daglig leder, alternativt styreleder dersom NSN ikke har ansatt daglig leder, har signaturrett, prokura 
og tilgang til NSNs økonomiske midler. 
 
5.6 
 
Styret fungerer for øvrig slik styreansvar i frivillige organisasjoner i alminnelighet er forstått og 
regulert. 
 
5.7 
 
Daglig leder ivaretar daglig drift av NSN, herunder: 
 

 Forberede saker for styret og årsmøtet 
 

 Iverksette og gjennomføre vedtak, 
 

 Løpende økonomiadministrasjon og kontakt med regnskapsfører og revisor,  
 

 Bistand og rådgivning til enkeltpersoner og støttegrupper, initiativer og kampanjer, 
 

 Avgi kommentarer til media, myndigheter og andre, i samråd med styreleder. 
 
5.8 
 
Daglig leder har arbeidsgiveransvar for og ledelse av eventuelt andre ansatte.  
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§ 6. REVISJON 
 
6.1 
 
NSN avtaler med profesjonell ekstern revisor. Daglig leder i samarbeid med styret avgjør hvilket 
selskap som velges.  
 
§ 7. OPPLØSNING 
 
7.1 
 
Dersom videre drift av NSN ikke er mulig, kan organisasjonen avvikles. Dette krever vedtak i to 
årsmøter, ett ordinært årsmøte og ett ekstraordinært, uavhengig av rekkefølge, med minst 6 
måneders mellomrom. Nedleggelse krever 2/3 flertall i begge møter. Gjenværende verdier, etter 
utbetaling av fordringer, tilfaller ett eller flere ideelle formål som avgjøres av det siste styret.  

 
Vedtektene ble enstemmig vedtatt av årsmøtet i NSN onsdag 7. april 2021 

 
Til vedtektene hører også de vedlagte retningslinjene, vedtatt av årsmøtet i februar 2019 
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NASJONALT STØTTEGRUPPENETTVERK • RETNINGSLINJER 
 

Disse retningslinjene ble vedtatt på årsmøtet i NSN, mandag 25. februar 2019, som 
retningsgivende for de nye vedtektene som nå er vedtatt: 

 
1. Uavhengig og fristilt fra skadevolder og andre som kan være skadelidtes motpart 

2. Systematisere og videreføre støttegruppenes kunnskap, erfaring og kompetanse 

3. Brukerstyrt ressurs- og kunnskapsbase som tilbyr råd, veiledning og informasjon 

4. Tydelig avgrensning mot helse- og omsorgstjeneste og spesialisthelsetjeneste 

5. Tydelig presisering av grensene for egen kompetanse 

6. Kompetansesenter med oversikt over kunnskapsfeltet som er relatert til formålet 

7. Medlemmer: Personer og organisasjoner / støttegrupper 

8. Overføring av erfaring, råd og veiledning til skadelidte, overlevende og pårørende 

9. Utvide fra katastrofer og storulykker til et bredere spekter av kriser og ulykker 

10. Ressurssenter for konseptet støttegrupper 

11. Ingen skal kjenne press på å etablere støttegruppe – peke på andre mulige modeller 

12. Tydeligere kriterier for representasjon ved deltagelse som organisasjon / støttegruppe 

13. Kvalitetssikring av bidraget ved nye kriser og katastrofer, også det personlige bidraget 

14. Rutiner skal ivareta forsvarlighet 

15. Engasjement som ideell NGO for samfunnssikkerhet, beredskap og forebygging 

16. Positiv, uavhengig, kunnskapsbasert og konstruktiv deltager i myndighetenes prosesser 

17. Samarbeid med andre interesseorganisasjoner, kompetanse- og fagmiljøer 

18. Det søkes økonomi til å finansiere organisasjon som bygges etter disse retningslinjene 

19. Det utarbeides budsjett basert på disse retningslinjene 

20. Vedtektene revideres ved behov for tilpasning til disse retningslinjene 

- 
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RETNINGSLINJER FOR RÅDGIVERE I NSN 
 

1. OVERLEVENDE OG ETTERLATTES INTERESSER: Nasjonalt støttegruppenettverk (NSN) 
har som formål å ivareta erfaringene til overlevende, etterlatte og berørte ved kriser, 
ulykker, katastrofer og traumatiske hendelser. Tiltak for dette fremgår av vedtektene. 

 
2. NSN ER INGEN STØTTEGRUPPE: NSN er ingen støttegruppe, men en base for 

ressurser, rådgivning og gjensidig erfaringsutveksling og tilbud om råd og bistand 
med bakgrunn i tidligere hendelser som faller inn under formålet til NSN 

 
3. FORMÅL OG GRUNNLAG: Formål og grunnlag for NSN er beskrevet i vedtekter, 

retningslinjer og annen dokumentasjon som er godkjent av styret i NSN. 
 

4. RÅDGIVER MED EGEN ERFARING: NSN stiller til rådighet de erfaringene som finnes i 
NSN, slik disse kommer til uttrykk i dokumenter fra NSN og erfaring formidlet fra 
deltagerne i NSN. Dette kan formidles ved høringer, innspill til myndighetene og 
dialog med aktører som er relevante for formålet. NSN er også tilgjengelig ved akutte 
krisesituasjoner eller på anmodning, uansett tid fra den aktuelle krisen. Til dette 
formålet har NSN rådgivere som på anmodning er tilgjengelig med sin erfaring. 
 

5. RÅDGIVERE: Rådgivere fra NSN er personer som selv har erfaring som overlevende 
og/eller etterlatt, og i tillegg har vært engasjert i oppstart og drift av støttegruppe 
eller lignende tiltak, eller der personlige og private forhold som ble utløst ved 
katastrofe / krise har ført til engasjement og erfaring med allmenn betydning. 
 

Rådgiverens erfaring er ressurs for samfunnet og personer i krise, uavhengig av antall 
involverte personer i den aktuelle krisen / katastrofen som la grunnlaget for 
rådgiverens personlige erfaring og engasjementet. 

 
6. AVTALE MED STYRET: Funksjon som rådgiver fra NSN fremgår av skriftlig avtale med 

hver enkelt som har denne funksjonen. Styret signerer for NSN. 
 

Avtalen om funksjon som rådgiver for NSN forutsetter og ivaretar: 
 

 Personlig egnethet 

 Intensjon om økonomisk kompensasjon 

 Noen etiske grunnregler som f. eks. taushetsplikt 

 Engasjementet utøves innenfor rammene av formål og retningslinjer for NSN 

 Bidraget er tilgjengelighet med egen erfaring, ikke å erstatte fagkompetanse 
 

7. BÆREKRAFTIG: Funksjon som rådgiver for overlevende og etterlatte ved kriser og 
katastrofer skal være meningsfull og bærekraftig for: • Organisasjonen NSN • 
Rådgiveren selv • De som ber om og mottar erfaringer og råd fra NSN. Modellen for 
tilgjengelig erfaring skal ivareta: • Bærekraftig økonomi • Bærekraftig helse • 
Bærekraftig samlet livssituasjon. 

Siste versjon, etter styremøtet 5. februar 2021 
- 
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VEDLEGG 2: NOTAT FRA NSN 
 
KAPITALISERINGSRENTE • NETTOFORMUE • VERGEMÅL • FORSØRGERTAP 
 
NSN oversender følgende synspunkter og forslag vedr. økonomiske forhold ved personskade: 
 
KAPITALISERINGSRENTE 
 
Erstatningsoppgjør fastsetter kompensasjon ved personskade etter ulykke, katastrofe og yrkesskade. 
Kompensasjon for fremtidig inntekt vil ofte inngå i erstatningsoppgjøret. Norsk rett forventer at 
kompensasjon for tap av fremtidig inntekt kan investeres med en årlig avkastning – en 
kapitaliseringsrente - på 4 prosent. Ved yrkesskade er kapitaliseringsrenten på hele 6 prosent. 
 
Kapitaliseringsrenten uttrykker en teoretisk beregnet antatt fordel som blir derfor trukket fra 
erstatningen. Avkastning tilsvarende kapitaliseringsrenten kan ikke oppnås ved innskudd i bank. 
 
Erstatningsbeløp må investeres i eiendom, aksjer og fond dersom det skal oppnås avkastning som 
forutsatt for fradrag i erstatningen. Slike investeringer er imidlertid også forbundet med risiko. Det gis 
ingen garanti for årlig avkastning som forutsatt for redusert personskadeerstatning. 
 
Kapitaliseringsrenten følger av rettspraksis i Høyesterett. Dagens kapitaliseringsrente ble fastsatt for 
mange år siden og er ikke harmonisert med dagens rentenivå. Konsekvensen er at norsk rett ikke 
ivaretar full erstatning for skadelidtes økonomiske tap. Skadelidtes motpart vil ha interesse av en høy 
kapitaliseringsrente, fordi det øker fradraget i kompensasjon for tap av fremtidig inntekt. 
 
Juridisk miljø opplyser at saker som kan ha prinsipielt potensial for å fastsette ny kapitaliseringsrente 
gjerne blir forlikt før de kommer til Høyesterett. Dette medfører at kapitaliseringsrenten ikke er 
harmonisert med rentenivået i samfunnet og en avkastning det er naturlig å forvente for skadelidte. 
 
Som nettverk av personer med bakgrunn som skadelidte, vil vi hevde at resonnementet bak å avkorte 
personskadeerstatning med en kapitaliseringsrente som gir skadelidte en særlig fordel, ikke tar hensyn 
til at personer med fast og sikker inntekt også kan motta fremtidige inntekter ved å ta opp lån. 
 
Det vises til pågående utredning i Justis- og beredskapsdepartementets etter høring høsten 2019. LO 
leverte en av høringsuttalelsene, som vi her lenker til: 

Høringssvar fra Landsorganisasjonen i Norge 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---hjemmel-til-a-fastsette-kapitaliseringsrenten-ved-utmaling-av-

personskadeerstatning-i-forskrift/id2666897/?uid=dbb6a898-d432-42df-b28b-7b6f6ba39603 

 
NETTOFORMUE OG BESKATNING 
 
NSN tar ikke stilling til overordnede hensyn og komponenter for skattesystemets innretning. Vi ber 
likevel partiene om å ta hensyn til at fastsettelse av nettoformue og beskatning av nettoformue har 
store konsekvenser for personer med nettoformue etter mottatt personskadeerstatning. Det er en 
hovedregel i erstatningsoppgjør å beregne 20 prosent skatteulempe. Dette dekker ikke reell ulempe. 
 
Vi har forstått de politiske signalene dithen at det er intensjon å ivareta bedre omfordeling av 
samfunnet verdier, og at de største formuene må gi et økt bidrag til fellesskapet. 
 
Dette bør ikke komme i konflikt med hensynet til personer som ved personskade er gjort avhengig av 
årlig avkastning på en nettoformue som reflekterer tapte fremtidige inntekter. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---hjemmel-til-a-fastsette-kapitaliseringsrenten-ved-utmaling-av-personskadeerstatning-i-forskrift/id2666897/?uid=dbb6a898-d432-42df-b28b-7b6f6ba39603
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---hjemmel-til-a-fastsette-kapitaliseringsrenten-ved-utmaling-av-personskadeerstatning-i-forskrift/id2666897/?uid=dbb6a898-d432-42df-b28b-7b6f6ba39603
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VERGEMÅL 
 
Vergemålsloven avgrenser vergehavers adgang til å foreta rettslige handlinger og råde over egne 
midler. I 2019 hadde ca. 27 000 vergehavere ca. 21 milliarder kroner regulert av vergemålsloven. 
 
Av disse hadde ca. 17 000 voksne vergehavere ca. 14,7 milliarder kroner i kapital, og ca. 10 000 
mindreårige vergehavere hadde ca. 6,2 milliarder kroner i kapital (Statens Sivilrettsforvaltning). 
 
Vergemålsloven regulerer hvordan verdier skal kan forvaltes. Hovedregelen er innskudd i bank, men 
det kan gis samtykke til kjøp av fast eiendom. 
 
Det er urimelig at vergemålslovens regulering gjør det umulig for vergehaver å oppnå årlig avkastning 
tilsvarende en nøktern og forventet verdiutvikling på personlig formue og kapital.  
 
For noen vergehavere har kapitalen sin opprinnelse i avtale hvor kapitaliseringsrente er anvendt. Om 
formuen har slik bakgrunn, eller kommer fra oppgjør etter forsørgertap, arv, eller annet grunnlag, så 
legger vergemålslovens hensyn til lav risiko begrensninger på muligheten for en rimelig verdiutvikling. 
 
FORSØRGERTAP 
 
Stortinget har vedtatt at skatteyter under 21 år ikke betaler skatt av formuesgrunnlag med bakgrunn i 
forsørgertap. Denne holdningen til forsørgertap må bli gjennomgående også i andre forhold. 
 
Ungdom med formue etter forsørgertap får i dag utdanningsstøtte i stipend omgjort til lån fordi de har 
formue fremkommet på bakgrunn av mottatt erstatning etter forsørgertap. Lånekassen viser til § 29-7 i 
tildelingsforskriften om utdanningsstøtte, som har følgende ordlyd for 2019 – 2020: 
 

Det ses bort fra formue og inntekt som består av erstatnings- og forsikringsutbetaling som 
følge av kritisk sykdom eller personskade på søkeren. Det ses også bort fra tilsvarende formue 
og inntekt for søkerens ektefelle. Søkeren må dokumentere inntekts- og formuesforholdet. 

Tildelingsforskriften om utdanningsstøtte 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-03-15-254?q=utdanningsst%C3%B8tte 

 
NSN finner det urimelig at mottatt erstatning etter forsørgertap i ettertid blir betydelig redusert, uten 
at dette har vært regnet inn i erstatningsoppgjøret, fordi forsørgertap ikke er tatt inn i § 29 – 7. 
 
Barnet kan selv ha vært involvert i aktuell katastrofe- eller ulykkeshendelsen. For små barn vil det ikke 
bli påvist sykdom eller personskade dersom ikke skaden kan påvises fysisk / somatisk. 
 

NSN FORESLÅR 
 

1. KAPITALISERINGSRENTE: Hjemmel for fastsettelse av ved forskrift må komme på plass. 
2. NETTOFORMUE: Personer med nettoformue etter personskadeerstatning skjermes ved f.eks.: 

 
o Bunnfradraget ved fastsettelse av nettoformue økes betydelig 
o Et høyt bunnfradrag kan evt. reduseres med persongivende inntekt 
o Formue etter personskadeerstatning regnes ikke inn i nettoformue 
o Skatt på nettoformue tar hensyn til skatteyters pensjonsgivende inntekt 

 
3. VERGEMÅL: Det må utredes ordninger for økt / garantert avkastning for vergehavere 
4. LÅNEKASSEN: Tildelingsforskriften § 29 – 7 må inkludere forsørgertap 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-03-15-254?q=utdanningsst%C3%B8tte
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VEDLEGG 3: NOTAT FRA NSN 
 
FORETAKSSTRAFF OG ØREMERKING TIL IDEELT FORMÅL 
 
Straffeloven 2005 har et eget kapittel 4 om foretaksstraff. Et foretak kan straffes når et straffebud er 
overtrådt av noen som har handlet på vegne av foretaket. 
 
Et foretak kan ikke dømmes til samme straffereaksjoner som en person. Straffen for et foretak vil 
derfor være bot, eventuelt restriksjoner på retten til å utøve foretakets virksomhet. 
 
Blant medlemmene i NSN er det flere skadelidte i forhold der skadevolder er virksomhet som i ettertid 
er idømt foretaksstraff. I mange tilfeller kan virksomhet som idømmes foretakstraff være offentlig 
forvaltningsenhet, organ, eller bedrift / virksomhet eid / kontrollert av stat eller kommune. 
 
For skadelidte, og antakelig også samfunnet for øvrig, er det vanskelig å forstå at offentlig virksomhet 
kan idømmes foretaksstraff som betales til Statens Innkrevingssentral / Skatteetaten, og dermed blir 
en inntektspost på statsbudsjettet. 
 
Det kunne vært naturlig å forvente at foretaksstraff skulle komme skadelidte til gode. Vi har forståelse 
for at erstatningsregler må være objektive, universelle og like for alle i samfunnet 
 
Skadelidtes rettigheter ved å fremme krav mot skadevolder, og norsk erstatningsrett, må på en bedre 
måte enn i dag ivareta skadelidtes rettigheter og anledning til å motta full erstatning og forvalte denne. 
  
Dette er forhold vi vil komme tilbake til senere. 
 
Når det gjelder straffelovens bestemmelser om foretaksstraff, og hvordan betaling av foretaksstraff 
anvendes, må det reguleres endringer fra dagens system. NSN mener at det må etableres helt andre 
ordninger enn i dag, der bøtene / foretaksstraffen får den effekten de er ment å ha. 
 
Ileggelse av foretaksstraff av statlig eid / kontrollert / finansiert virksomhet, må finansiere helt andre 
formål enn statsbudsjettet. En gjennomgang av ordningen og betalingen av foretaksstraff bør inkludere 
også andre foretak enn kun de statlige, selv om de er mest åpenbart urimelig. 
 
Aktuelle tiltak som kan finansieres av foretaksstraff er fond med ideelle formål for kriminalitets- og 
risikoforebygging, fremme samfunnets sikkerhet og beredskap og bedre skadelidtes stilling. 
 
NSN viser til at Stortinget for noen år siden regulerte forholdet med «herreløs arv» som i dag 
finansierer en tilskuddsordning for aktivitetsstøtte forvaltet av LNU. 
 

NSN FORESLÅR 
 
Det utredes hvordan foretaksstraff kan anvendes på annen måte enn å finansiere statsbudsjettet. 
NSN anmoder om at aktuelle tiltak som kan finansieres er fond med ideelle formål for kriminalitets- 
og risikoforebygging, tiltak som fremmer samfunnets sikkerhet og beredskap og system for å bedre 
skadelidtes stilling ved ulykker, terror, katastrofer, kriser og kriminalitet. 
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Samferdselsdepartementet 
Att.: Samferdselsminister Knut Arild Hareide 
 
Stortingets transport- og kommunikasjonskomité 
Att.: Komitémedlemmene 
 

Asker / Bergen / Sortland, 3. september 2021 
 

TRANSPORTSIKKERHETEN I NORGE MÅ PRIORITERES 
 
Ramona Lind mistet sin sønn, Charlie Dan Lind, 21. mars 2019 som følge av frontkollisjon med et 
utenlands vogntog 7. januar 2019. I tiden etter denne tragedien har Ramona Lind etablert en 
enestående kampanje for bedre sikkerhet på norske veier, Nord-Norge i særdeleshet. 
 
I desember 2020 mottok Ramona Lind trafikksikkerhetsprisen fra trafikksikkerhetsutvalget i Nordland 
Fylkeskommune. I sin takketale oppfordret hun trafikksikkerhetsutvalgene til å løfte 
sikkerhetsutfordringene i transportsektoren opp til nasjonale myndigheter, til å samarbeide på tvers av 
fylkesgrensene og til involvering av Regionalt nærområdeforum, Troms og Finnmark. 
 
Flere forhold krever tiltak: 
 
VINTERVEDLIKEHOLD 
 
Vintervedlikeholdet av norske veier, særlig i nord, er ikke tilfredsstillende. Gransking av ulykker 
avdekker at dårlig vintervedlikehold er gjennomgående medvirkende årsak. 
 
ANBUD 
 
Anbud som tidligere spesifiserte grenser for mengde sne, er i dag tilrettelagt for sykluskjøring. Veiene 
rydde ikke ved behov, men ved intervaller tilpasset logistikkvurderinger. 
 
MILJØ- OG KLIMAKRAV 
 
Det registreres at miljø- og klimakrav i økende grad tas inn i kravspesifikasjoner ved anbud for 
vedlikehold, drift og brøyting av norske veier. Dersom det på oppstår situasjoner der slike miljø- og 
klimakrav kan komme i konflikt med sikkerheten, f.eks hva angår krav til kjøretøy, veihøvel, fres, 
strømateriale eller på annen måte, så må sikkerheten ha prioritet. 
 
UTENLANDSKE KJØRETØY • SJÅFØRER • TRANSPORTØRER 
 
Grenseovergangene til Norge har ikke tilstrekkelig kontroll, og er i praksis åpne. 
 
Sjåfører uten erfaring med norsk topografi, veistandard og vinterføre, kommer inn i Norge med 
vogntog uten å ha forutsetning for forsvarlig operasjon. Det er eksempler på falske førerkort og 
førerkort uten tilfredsstillende opplæring. Sosial dumping er god dokumentert. 
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KABOTASJE 
 
Med kabotasje følger vogntog med tekniske mangler, utilstrekkelig kvalifiserte sjåfører og sosial 
dumping som er konkurransevridende til ugunst for norsk arbeidskraft og norske transportører. 
 
Kabotasje er i utgangspunktet ikke tillatt, men det er åpnet for midlertidig og begrenset kabotasje etter 
regulerte kriterier. Kabotasje finner sted utover å utnytte ledig kapasitet. Regelverket for kabotasje blir 
etter vår vurdering utnyttet i strid med det unntaket som EØS-avtalen åpner for. 

Regelverk for kabotasje, Statens vegvesen 
https://www.vegvesen.no/kjoretoy/yrkestransport/transportloyver-og-tillatelser/kabotasje/ 

 
ELEKTRONISK REGISTER OVER VEITRANSPORTØRER 
 
EUs forordning nr. 1072/2009 om felles regler for adgang til markedet for internasjonal godstransport 
forutsetter registrering av alle alvorlige overtredelser som er begått av transportvirksomhetene, og 
som har medført sanksjoner, i det nasjonale elektroniske registeret over transportvirksomheter. 

EUs forordning nr. 1072/2009, dansk oversettelse 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1072&from=DA 

 
Stortingets transport- og kommunikasjonskomité skriver i Innst. 132 S (2014 – 2015): 
 

Forordningene vil bl.a. medføre administrative og økonomiske konsekvenser for det offentlige 
ved opprettelsen og senere ved drift og vedlikehold av det elektroniske registeret over 
vegtransportører. Kostnadene til opprettelsen av registeret er dekket under de ordinære 
bevilgningene til Vegdirektoratet. 

Transport- og kommunikasjonskomiteens Innst. 132 S (2014 – 2015) til Prop. 8 S (2014 – 2015), side 2 
https://www.stortinget.no/Global/pdf/Innstillinger/Stortinget/2014-2015/inns-201415-132.pdf 

 
OPPFØLGING AV RAPPORTER 
 
Tiltak er allerede godt beskrevet i utredninger, granskinger og havarirapporter. Problemet er ikke å 
forstå hva som må gjøres, men vilje til å systematisere granskinger og gjennomføre foreslåtte tiltak. 
 
UBESVART BREV 
 
Undertegnede har tidligere sendt brev datert 6. november 2020 til samferdselsminister Knut Arild 
Hareide. Brevet, som ikke er besvart, omhandlet samme tema som her tas opp. 

Brev datert 6. november 2020 til samferdselsminister Knut Arild Hareide 
https://www.godsbil.no/ramona/ 

 
ANMODNINGER 
 
På denne bakgrunn fremmer NSN og rådgiver Ramona Lind følgende anmodninger: 
 

1. Lov, forskrift og veiledninger for veistandard må regulere faste grenser for maksimal mengde 
sne. Dette må fremgå av kravspesifikasjoner og oppdragsavtaler for drift. 

 
2. Miljø- og klimahensyn i kravspesifikasjoner og driftsavtaler, uavhengig av operatør, må ikke 

komme i konflikt med sikkerhet og vedlikehold, særlig om vinteren. Hvis konflikt og behov for 
prioritering likevel inntreffer, må sikkerhet prioriteres. 

 

https://www.vegvesen.no/kjoretoy/yrkestransport/transportloyver-og-tillatelser/kabotasje/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1072&from=DA
https://www.stortinget.no/Global/pdf/Innstillinger/Stortinget/2014-2015/inns-201415-132.pdf
https://www.godsbil.no/ramona/
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3. Kontroll ved norske grenseoverganger må være reell, og sikre at kjøretøy som er registrert i 
utlandet tilfredsstiller samme krav som norskregistrerte kjøretøy, at sjåføren kan dokumentere 
samme kvalifikasjoner som kreves for norsk førerkort og at sjåføren er engasjer på betingelser 
tilsvarende allmenngjort norsk tariffavtale. 

 
4. Norge må være en pådriver i EØS for et universelt og gjennomgående regelverk for kjøretøy, 

sjåførens kvalifikasjoner og arbeidsforhold og bedre regulering av transportøren, med krav til 
forsvarlig drift, sikkerhetskultur og næringsvirksomhet. 

 
5. Anbefalingen om at Norge skal være en internasjonal pådriver må kombineres med vilje til 

særnorske reguleringer for all transport i Norge i forhold som er spesifikke for Norge. 
 

6. Særnorske reguleringer må gjelde for alle sjåfører, kjøretøy og transportører når de opererer 
innenfor norske grenser. 

 
7. Kabotasje (operasjon på norske veier med kjøretøy registrert i utenlandet) må forutsette 

kontroll som hindrer kabotasje utover EØS-avtalens minimumskrav. 
 

8. Det anmodes om snarlig svar på hvorfor det ikke er opprettet et norsk register som ivaretar de 
funksjonene som følger av forordningen og som Stortinget har lagt til grunn. 

 
9. Tildelingsbrev til Statens vegvesen må uttrykkelig forvente årlig rapport til 

Samferdselsdepartementet om status for arbeid med sikkerhet og beredskap. 
 

10. Rapport som nevnt i pkt. 9 skal angi hvilke systematiske funn og anbefalinger som har 
fremkommet ved siste års avgitt rapporter fra Statens havarikommisjon avdeling vei og Statens 
vegvesens egne analyser av dødsulykker, og hvilke tiltak som er foretatt. 
 

11. Samferdselsdepartementet anmodes om å besvare brev datert 6. november 2020. 
 
Med vennlig hilsen 
NASJONALT STØTTEGRUPPENETTVERK / NSN 

 
Jan Harsem, daglig leder (sign)   Rita Engh Sormul, styreleder (sign) 
 
      Ramona Lind, styremedlem og rådgiver (sign) 

Tlf.: 975 04 655 
 
KOPI MED ANMODNING OM SVAR: 
 
Norske fylker 
Att.: Trafikksikkerhetsutvalget 
 

Regionalt nordområdeforum 
Att.: Troms og Finnmark fylke

NASJONALT STØTTEGRUPPENETTVERK 
ORG.NR.: 993 251 240 

KONTOR: Gml. Drammens vei 227 • Asker sentrum / POST: Postboks 23 • 1371 Asker ? NORGE 
FACEBOOK: https://www.facebook.com/stottegruppene/ 

EPOST: Daglig leder Jan Harsem: jan@harsem.no / Styreleder Rita Engh Sormul: ritaso@online.no  
TELEFON: Jan: +47 - 95 77 11 99 / Rita: +47 – 970 03 179 

https://www.facebook.com/stottegruppene/
mailto:jan@harsem.no
mailto:ritaso@online.no


VEDLEGG 5: NOTAT FRA NSN 
 
SYSTEMATIK OPPFØLGING AV GRANSKINGER OG HAVARIUTREDNINGER 
 
Ulykker, katastrofer og kriser utløser gransking og havariutredning i regi av egne kommisjoner, 
herunder parlamentariske kommisjoner, ad hoc kommisjoner, Statens faste havarikommisjon eller 
sektoretaters egne interne utredningsenheter. Forhold som ikke utløser oppnevnelse av en separat 
havariutrening kan likevel bli utredet av politienhet, selv om det ikke er mistanke om straffbart 
forhold. Eksplosjonen ved hydrogenstasjonen i Sandvika i 2019 er eksempel å sistnevnte. 
 
Statens Havarikommisjon utfører et betydelig arbeid med undersøkelse av hendelser som faller inn 
under mandatet innenfor luftfart, veitrafikk, jernbane, sjøfart og forsvaret.  
 
I motsetning til politiets etterforsking for å avdekke eventuelle straffbare forhold, skal gransking og 
havariutredning avklare hendelsesforløp med utløsende og bakenforliggende årsaker.  
 
Slike rapporter vil ofte fremme sikkerhetsanbefalinger. 
 
Utredninger av ulykker og katastrofehendelser utenfor norsk jurisdiksjon, som likevel berører norske 
forhold, kan også inneholde informasjon og anbefalinger av betydning for norsk samfunnssikkerhet. 
 
Kun et fåtall hendelser vil bli rapportert som NOU eller Stortingsmelding. 
 
Stiftelsen Skagerrak er ikke kjent med etablerte og systematiske rutiner for implementering av den 
kunnskap og de anbefalinger som fremkommer ved internasjonale og norske havariutredninger. 
 
 

NSN FORESLÅR 
 
En mer systematisk og kunnskapsbasert strategi for samfunnssikkerhet og beredskap krever at det 
utarbeides og vedtas systematisk synliggjøring, rapportering, oppfølging og behandling av 
kunnskap og anbefalinger som fremkommer av granskingsrapporter og havariutredninger. 
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