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Innledning 
 

Det følger av voldsoffererstatningsloven § 1 at voldsoffererstatning kan tilkjennes dersom det er «klart 

sannsynliggjort» at en søker har vært utsatt for en straffbar handling som krenker livet, helsen eller 

friheten. Beviskravet «klart sannsynliggjort» innebærer at beviskravet i voldsoffererstatningssaker blir 

strengere enn i alminnelige erstatningssaker, men lavere enn det som kreves for å ilegge noen 

strafferettslig ansvar. I praksis betyr forskjellen i beviskravene at det er mulig å bli tilkjent 

voldsoffererstatning selv om straffesaken for eksempel er henlagt. Det er imidlertid vanskelig å trekke 

noen eksakt skillelinje for hvor terskelen går for hvor mye som skal til før beviskravet «klart 

sannsynliggjort» er oppfylt.  

 

Seksuelle overgrepssaker og voldtektssaker er ofte vanskelig bevismessig. I saker der det er ukjent 

gjerningsmann, er det normalt kun søkers forklaring og medisinsk dokumentasjon som kan belyse 

hendelsesforløpet. Ofte er det få bevismomenter i saken, og bevisvurderingen blir fort litt kort.  

 

Spesielt utfordrende er likevel sakene der skadevolderen er kjent. Som regel foreligger det der 

motstridende forklaringer fra søker og oppgitt skadevolder, og det er sjeldent det er øyenvitner som 

kan belyse hendelsesforløpet. I de fleste saker blir det heller ikke gjort fysiske funn ved 

overgrepsmottaket, og i mange av sakene blir den medisinske dokumentasjonen det eneste 

objektive holdepunktet man har. Det er også saker der den medisinske dokumentasjonen er av 

refererende karakter, eller søkeren har et svært sammensatt sykdomsbilde, hvor det eneste klare 

holdepunktet man har for bevisvurderingen er søkers og oppgitt skadevolders troverdighet.  

 

Kontoret for voldsoffererstatning (KFV) hadde ved enkelte anledninger over flere år fått 

tilbakemeldinger fra blant annet bistandsadvokater, hvor de mente at vi la til grunn et strengere 

beviskrav enn nemnda i seksuelle overgrep- og voldtektssaker. Kanskje særlig i 2014 opplevde vi et 

økende antall tilbakemeldinger av en slik art. På bakgrunn av dette syntes vi at det var viktig å få 

avklart om dette var tilfelle. I tillegg hadde vi fått noen tilbakemeldinger fra advokater, 

interesseorganisasjoner og søkere der de ikke forstod avslaget, og at de tolket avslaget slik at vi ikke 

trodde på deres forklaring. Ut fra tilbakemeldingene vi fikk virket det som at det ikke kom klart nok 

frem i vedtakene våre hva vi egentlig hadde vektlagt, og hvorfor søknaden ble avslått.  

 

I desember 2014 ble det derfor besluttet internt at KFV skulle opprette et prosjekt der vi skulle 

gjennomgå et utvalg saker innenfor temaene seksuelle overgrep og voldtekt. Vi satte derfor 

sammen en gruppe bestående av seksjonssjef for erstatning, Anders J. Bækkemoen, seniorrådgivere 

Solfrid Andersen og Svavar Bjørnsson, kvalitetsrådgiver Christine Nilssen og rådgivere Håvard Rustad 

og Kari Hinrichsen Gjervold. Utgangspunktet var at vi skulle vurdere saker der Erstatningsnemnda for 

voldsofre (heretter nemnda) har omgjort vårt vedtak på bevisvurderingen, og da særlig se hen til hva 

nemnda har basert sin avgjørelse på, og om det er vesentlige forskjeller mellom KFVs og nemndas 

vurderinger.  

 

Formålet med prosjektet 

 

Hovedformålet med prosjektet er å avklare om vår bevisvurdering i seksuelle overgreps- og 

voldtektssaker er i tråd med nemndas vurdering. I dette ligger det å undersøke om KFV og nemnda i 

praksis opererer med samme bevisterskel i vurderingen av om forholdet er «klart sannsynliggjort», og 

om de ulike bevismomentene vektes på samme måte. I tilknytning til dette er det også naturlig å 

vurdere vår fremgangsmåte med tanke på vedtakets utforming, både når det gjelder 
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gjennomgangen av bevisene og konklusjonene. Dette er spesielt viktig med tanke på at vi ønsker å 

holde en høy faglig kvalitet i vår saksbehandling.  

 

Det er viktig at begrunnelsen for vedtaket er forståelig for den som leser det, både i lys av 

etterprøvbarhet og for at søkeren skal forstå hvorfor saken har fått det resultatet det har fått. Det er 

vår målsetning at alle saker skal behandles likt, og at vedtak skrives på en grundig og god måte. 

Hensynet til søkeren står sterkt i alle saker om voldsoffererstatning, og vil derfor være et vesentlig 

moment også i dette prosjektet.  

 

Problemstilling 

 

Prosjektets problemstilling er om KFVs vurdering av bevis i saker som omhandler voldtekt og seksuelle 

overgrep er i tråd med nemndas vurderinger.  

 

Avgrensninger 

 

For å forhindre at prosjektet blir for omfattende, har vi funnet det nødvendig å foreta noen 

avgrensninger.  

 

Vi har vurdert totalt 62 vedtak som er fattet ved KFV i perioden 2012-2014 hvor av 44 er omgjøringer 

og 18 er stadfestelser. Årsaken til at vedtak fra før 2012 er utelatt fra prosjektet, er at KFVs 

saksbehandlingsrutiner har utviklet seg opp gjennom årene, og at de nyere vedtakene derfor er mer 

relevante i forhold til situasjonen slik den er i dag. I tillegg er vedtak før 2012 ikke søkbare i vårt 

saksbehandlingssystem, slik at det ville blitt en for omfattende jobb med å spore dem opp. Når det 

gjelder vedtak fattet ved KFV i 2015 og fremover, er flere av disse per nå ikke ferdig behandlet av 

klageinstansen. De er derfor ikke hensiktsmessige å ta med.  

 

Vi har valgt å kun vurdere rene bevissaker. Seksuelle overgreps- og voldtektssaker som er avslått av 

andre årsaker, for eksempel på grunn av anmeldelsesvilkåret, jevnbyrdighet i alder og utvikling og 

foreldelse, er ikke tatt med i vurderingen. I noen av sakene som er blitt omgjort av nemnda har KFV 

for eksempel avslått på anmeldelsesvilkåret eller foreldelse alene. I disse sakene er det ikke 

nødvendigvis foretatt noen vurdering av bevisene i saken, og disse sakene vil derfor ikke bidra til å 

besvare vår hovedproblemstilling. Derfor er disse sakene ikke tatt med i prosjektet.  

 

Sakene vi har gjennomgått inkluderer både barn og voksne som søkergruppe, og skadevolderne er 

alt fra familiemedlemmer til ukjente skadevoldere. 

 

I hovedsak har vi utelatt saker der det foreligger kombinasjoner av flere straffebud, for eksempel der 

det både er familievold og voldtekt. Vi har imidlertid inkludert et par slike saker, der bevisvurderingen i 

forhold til voldtekt og seksuelle overgrep kommer tydelig frem.  

 

Videre har vi valgt å holde saker som gjelder grovt uaktsom voldtekt utenfor prosjektet. På mange 

måter har slike saker de samme utfordringene, både når det gjelder typen og mengden av bevis, 

som de forsettlige seksuelle overgreps- og voldtektssakene. Likevel er det forskjeller i måten bevisene 

vektes og vurderes på, fordi det er et lavere skyldkrav i saker som gjelder grov uaktsomhet. Imidlertid 

var det svært få saker som gjaldt grovt uaktsom voldtekt i den tidsperioden som vi har valgt å 

analysere, slik at kildematerialet er svært begrenset. I tillegg fant vi at det var hensiktsmessig å 

«rendyrke» prosjektet til å omhandle forsettlige overgrep.  
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Metode 

 

Vi har valgt å først gjennomgå alle vedtakene i de aktuelle sakene grundig hver for oss internt i 

prosjektgruppa. Underveis gjorde vi oss løpende merknader og notater, for deretter å drøfte 

inntrykkene vi hadde dannet oss i plenum. Vi har i hovedsak gjennomgått omgjøringssaker, men vi 

har også sett på noen stadfestelsessaker for å se om nemnda er konsekvente med tanke på 

bevisvektingen og oppbyggingen av vedtakene.  

 

Vi har i all hovedsak begrenset oss til å kun se på vedtakene isolert sett, og ikke det underliggende 

materialet i form av politidokumenter eller andre dokumenter i saken. Vi kom til at det ville bli for 

omfattende å sette seg inn i alt det underliggende materialet i de aktuelle sakene. Denne 

arbeidsmetoden medfører en viss begrensning, fordi våre vurderinger bygger på det som 

fremkommer av vedtakene. Som hovedregel må vi likevel anta at KFV og nemnda har forsøkt å 

gjengi hovedtrekkene i sin vurdering i bevisgjennomgangen slik den fremgår av vedtakene. 

Gjennomgangen av bevisene, og den avsluttende bevisvurderingen slik den kommer til uttrykk i 

konklusjonen, vil dermed gi et bilde av hva som har vært sentralt for vurderingen av saken. På 

bakgrunn av dette er det naturlig at vi i vår analyse tar utgangspunkt i selve vedtakene.  

 

For å lettere kunne besvare hovedproblemstillingen, har vi oppstilt tre underproblemstillinger. Vi vil 

vurdere hvordan bevisene vektes, om det er forskjeller i bevisgjennomgangen og utformingen av 

konklusjonen i våre og nemndas vedtak, og om nemnda er konsekvente i sin vekting og oppbygging 

av vedtakene i henholdsvis omgjørings- og stadfestelsessaker. Hver underproblemstilling vil få en 

delkonklusjon, som til sammen vil danne utgangspunktet for hovedkonklusjonen. 

 

Avslutningsvis vil vi foreta en oppsummering, hvor vi også gjør oss noen tanker om hvilke områder vi 

eventuelt kan forbedre oss på.  
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«Bakteppet» 
 

Innledningsvis i denne rapporten mener vi at det er viktig å ha klart for seg hvordan situasjonen har 

vært i Norge i perioden 2012 til 2014 når det gjelder voldtekt og seksuelle overgrep. Vårt inntrykk 

gjennom vårt arbeid og samarbeidet med andre instanser, for eksempel politiet, er at det er en god 

del saker av denne typen som ikke anmeldes. Mørketallene antas å være store. Det er derfor lite 

sannsynlig at de tallene som fremgår av politiets anmeldelsesstatistikk faktisk gjenspeiler virkeligheten. 

Statistikken kan likevel gi et noenlunde representativt bilde av situasjonen slik den ligger an når det 

gjelder søknader om voldsoffererstatning som kommer inn til KFV. Vi opplever at i det store flertallet av 

søknader per i dag, også når det gjelder voldtekts- og seksuelle overgrepssaker, er forholdet anmeldt 

til politiet. I utgangspunktet er det også et vilkår for å få tilkjent voldsoffererstatning at forholdet er 

anmeldt til politiet og at straffesaken er rettskraftig avgjort. Vi mener derfor at kriminalitetsstatistikken 

er med på å danne noe av «bakteppet» for prosjektet da det sier noe om omfanget av denne 

typen saker.   

 

Vi har tatt ut statistikk på saker som omhandler voldtekt og seksuelle overgrep mot barn, både fra 

vårt eget saksbehandlingssystem og fra nasjonal kriminalstatistikk.  

 

På nasjonalt plan ønsket vi særlig å få en oversikt over antall anmeldte saker, samt hvor mange av 

disse sakene som ble ansett oppklart eller uoppklart. I den forbindelse påpeker vi at alle lovbrudd 

som er avgjort i domstolene regnes som oppklarte, også for de lovbrudd hvor domstolene har 

kommet frem til en frifinnelse. Dette tilsier altså at det faktum at en straffesak er klassifisert som 

«oppklart», ikke nødvendigvis er ensbetydende med at den siktede er blitt domfelt.  

 

Når det gjelder tall og statistikk har vi sett hen til statistikk fra SSB, og KRIPOS sine rapporter om 

«Voldtektssituasjonen i Norge» for årene 2012 til 2014. Vi har deretter sammenlignet de ovennevnte 

tallene med antall behandlede saker hos KFV i samme tidsrom, og antall saker som ble innvilget. Vi 

har også sett på antall saker fra KFV som har blitt påklaget og oversendt til klageinstansen, og hvor 

mange saker som er blitt omgjort eller stadfestet av Erstatningsnemnda for voldsofre eller Statens 

sivilrettsforvaltning.  

 

Anmeldte voldtekter og seksuell omgang med barn under 14 og 16 år  

 

Tallene er hentet fra statistikkbanken til Statistisk sentralbyrå, for årene 2012, 2013 og 2014.  

 

I oversikten til Statistisk sentralbyrå skilles det mellom antall anmeldte forhold per år og antall lovbrudd 

etterforsket per år. «Ferdig etterforskede lovbrudd» er av SSB definert som alle lovbruddene som er 

registrert som rettskraftig avgjort i løpet av et år. Dette innebærer at en voldtekt kan være anmeldt 

for eksempel i 2013, men etterforsket og strafferettslig avgjort i 2014. Disse vil da fremgå av forskjellige 

år i statistikken under.  

 

Voldtekt (§ 192) 

 

2012 2013 2014 

Lovbrudd 

anmeldt 

Lovbrudd 

anmeldt 

Lovbrudd 

anmeldt 

1 116 1 136 1 127 
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  2012 2013 2014 

Lovbrudd 

etterforsket 

Lovbrudd 

etterforsket 

Lovbrudd 

etterforsket 

Alle avgjørelser 949 928 979 

Uoppklarte lovbrudd 740 (78 %) 707 (76 %) 763 (78 %) 

¬ Henlagt, manglende opplysning 

om gjerningsperson 

158 (21 %) 120 (17 %) 104 (14 %) 

¬ Henlagt, manglende bevis 574 (78 %) 585 (83 %) 653 (86 %) 

¬ Henlagt, manglende 

saksbehandlingskapasitet 

0 (-) 0 (-) 1 (<1 %) 

¬ Andre uoppklarte 8 (1 %) 2 (<1 %) 5 (<1 %) 

Oppklarte lovbrudd 209 (22 %) 221 (24 %) 216 (22 %) 

¬ Henlagt, siktede ikke 

strafferettslig ansvarlig 

23 (11 %) 22 (10 %) 23 (11 %) 

¬ Overført til konfliktråd 0 (-) 0 (-) 0 (-) 

¬ Forelegg 0 (-) 0 (-) 0 (-) 

¬ Tiltale 168 (80 %) 174 (79 %) 181 (84 %) 

¬ Påtaleunnlatelse og andre 

oppklarte 

18 (9 %) 25 (11 %) 12 (5 %) 

 

Seksuell omgang med barn under 16 år (§ 195 og § 196) 

 

2012 2013 2014 

Lovbrudd 

anmeldt 

Lovbrudd 

anmeldt 

Lovbrudd 

anmeldt 

874 758 812 

 

 

  2012 2013 2014 

Lovbrudd 

etterforsket 

Lovbrudd 

etterforsket 

Lovbrudd 

etterforsket 

Alle avgjørelser 775 752 777 

Uoppklarte lovbrudd 224 (29 %) 225 (30 %) 236 (30 %) 

¬ Henlagt, manglende opplysning 

om gjerningsperson 

17 (8 %) 12 (5 %) 15 (6 %) 

¬ Henlagt, manglende bevis 197 (88 %) 205 (91 %) 207 (88 %) 

¬ Henlagt, manglende 

saksbehandlingskapasitet 

0 (-) 0 (-) 0 (-) 

¬ Andre uoppklarte 10 (4 %) 8 (4 %) 14 (6 %) 

Oppklarte lovbrudd 551 (71 %) 527 (70 %) 541 (70 %) 

¬ Henlagt, siktede ikke 

strafferettslig ansvarlig 

61 (11 %) 56 (11 %) 76 (14 %) 

¬ Overført til konfliktråd 0 (-) 0 (-) 0 (-) 

¬ Forelegg 0 (-) 0 (-) 0 (-) 

¬ Tiltale 374 (68 %) 353 (67 %) 350 (65 %) 

¬ Påtaleunnlatelse og andre 

oppklarte 

116 (21 %) 118 (22 %) 115 (21 %) 
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Behandlede saker hos KFV i førsteinstans 

 

Vi har tatt ut statistikk for saker som gjelder voldtekt og seksuelle overgrep behandlet ved KFV i årene 

2012-2014. Tallene er hentet fra årsrapportene fra de aktuelle årene.  

 

Voldtekt (§ 192) 

 

Statistikken viser det totale antall saker som er subsumert under straffeloven § 192 (voldtekt), samt 

antall innvilgelser av voldsoffererstatning og avslag.  

 

Informasjonsfanen i saksbehandlingssystemet skiller imidlertid ikke mellom de ulike leddene i 

straffeloven § 192. Det er derfor mulig at noen av vedtakene i statistikken gjelder straffeloven § 192 

fjerde ledd (grovt uaktsom voldtekt), som vi har avgrenset mot i dette prosjektet. 

 

  2012 2013 2014 

Alle avgjørelser 602 658 618 

Antall innvilgelser 326 (54 %) 275 (42 %) 260 (42 %) 

Antall avslag 276 (46 %) 386 (58 %) 358 (58 %) 

 

Seksuelle overgrep (§ 195-197, §199) 

 

Statistikken viser det totale antall saker som er subsumert under straffeloven § 195 og § 196 (seksuelle 

overgrep mot barn under 14/16 år), § 197 (incest) og § 199 (seksuell omgang med fosterbarn, stebarn 

m.m.), samt antall innvilgelser av voldsoffererstatning og avslag.  

 

Det kan også tenkes at noen av sakene gjelder straffeloven § 193 (misbruk av stilling, 

avhengighetsforhold og psykiske forhold), selv om bestemmelsen ikke er eksplisitt nevnt i 

oppramsingen over. 

 

  2012 2013 2014 

Alle avgjørelser 624 545 512 

Antall innvilgelser 411 (66 %) 337 (62 %) 318 (62 %) 

Antall avslag 213 (34 %) 208 (38 %) 194 (38 %) 

 

 

Behandlede klagesaker hos Statens sivilrettsforvaltning og Erstatningsnemnda for voldsofre 

 

Det følger av årsrapporten fra Statens sivilrettsforvaltning for 2014 at klageinstansen har hatt en økning 

av antall klagesaker de siste årene. Tabelloversikten viser alle klagesaker, det vil si voldsoffererstatning 

(alle straffebud) og regress, utenom klager om tilleggserstatning, omgjøringskrav og 

saksomkostningskrav. Misforholdet mellom antall innkomne klagesaker og antall behandlede 

klagesaker kan blant annet forklares med restansebeholdning hos klageinstansen fra tidligere år.  

 

  2012 2013 2014 

Innkomne klagesaker 1004 1239 1347 

Behandlede klagesaker 1036 1166 1424 

Andelen klager som får 

medhold 

28 % 28 % 25 % 
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Statens sivilrettsforvaltning behandlet henholdsvis 30 % (2012), 39 % (2013) og 64 % (2014) av sakene, 

mens Erstatningsnemnda for voldsofre behandlet de øvrige sakene.   

 

Statens sivilrettsforvalting fører, etter det vi kjenner til, ikke tilsvarende statistikk som KFV på sakstyper 

hva gjelder hvilke straffebud saken gjelder. Vi kjenner derfor ikke til konkrete tall på omgjørings- og 

stadfestelsesprosent i voldtekts- og overgrepssaker for årene 2012 til 2014. Det man imidlertid kan lese 

ut av tallene, er at Erstatningsnemnda for voldsofre og Statens sivilrettsforvaltning har en relativt jevn 

omgjørings- og stadfestelsesprosent når det gjelder saker om voldsoffererstatning sett under ett.  

 

Som det fremgår av tabellen ovenfor, har andelen av klagesaker hvor klageren har fått medhold, 

det vil si at klageinstansen har omgjort KFVs vedtak, holdt seg stabil, og til dels synkende, de siste 

årene. Cirka 1 av 4 klager fører frem. Dette tilsier igjen at andelen vedtak som blir stadfestet er nokså 

høy, rundt 75 %. Dette i seg selv tilsier at klageinstansen totalt sett er enig i KFVs vurdering i  

3 av 4 saker. 

 

Utviklingen i 2015 

 

Til forskjell fra tidligere år, har KFV i 2015 internt ført en mer utfyllende statistikk over innkomne vedtak 

fra klageinstansen hvor Erstatningsnemnda for voldsofre eller Statens sivilrettsforvaltning omgjorde 

våre vedtak. Vi har registrert at totalt 228 vedtak om voldsoffererstatning ble omgjort, hvorav 149 ble 

omgjort av Erstatningsnemnda for voldsofre og 79 ble omgjort av Statens sivilrettsforvaltning. I tillegg 

ble 13 vedtak om regress omgjort av Statens sivilrettsforvaltning.  

 

Når det gjaldt voldtektssaker, omgjorde Erstatningsnemnda for voldsofre 17 saker i 2015, mens Statens 

sivilrettsforvaltning omgjorde 2 saker. Dette var saker hvor vi avslo fordi vi ikke fant at forholdet var klart 

sannsynliggjort, og klageinstansen har kommet til motsatt konklusjon. Av saker som gjelder seksuelle 

overgrep, omgjorde nemnda 17 saker og Statens sivilrettsforvaltning 1 sak. Vi har dessverre ikke 

statistikk på antall voldtekts- og seksuelle overgrepssaker som totalt ble oversendt klageinstansen i 

2015, eller hvor mange som ble stadfestet. 

 

Total omgjøringsprosent hos klageinstansen på bevisvurdering lå i 2015 på 8 %. Dette gjelder alle 

sakstyper, det vil si voldssaker, ran, seksuelle overgrep etc.   
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Har KFV høyere bevisterskel enn nemnda? 
 

Et av utgangspunktene for å sette i gang dette prosjektet var påstanden om at KFV legger til grunn 

et strengere beviskrav enn klageinstansen. I denne delen av rapporten vil vi derfor forsøke å 

analysere om det er forskjeller i bevisvektingen hos KFV og nemnda.  

 

I de aller fleste tilfellene vil bevisbildet være det samme for KFV som for nemnda. I noen saker er det 

fremlagt ny dokumentasjon i klageomgangen, men som oftest vil den nye dokumentasjonen ha 

kommet inn mens saken enda ligger hos KFV til ny vurdering. Det vil si at KFV har vurdert den nye 

dokumentasjonen, men fortsatt ikke funnet grunn til å endre vedtaket. Det hender imidlertid også at 

det kommer inn ny dokumentasjon først når saken er oversendt til klageinstansen, det vil si at 

dokumentene ikke har vært tilgjengelig for KFV i vurderingsprosessen. I slike saker kan det dermed 

være forståelig at KFV har kommet til en annen konklusjon enn klageinstansen.  

 

I de fleste tilfellene vil derimot KFV og nemnda ha hatt nøyaktig de samme bevisene tilgjengelig, og 

dermed hatt samme grunnlag for å fatte vedtak. Når nemnda da kommer til motsatt konklusjon, er 

det rimelig å anta at KFV og nemnda har vurdert bevisene på ulik måte.  

 

Det er ikke en helt enkel oppgave å skulle analysere forskjeller i KFVs og nemndas bevisvekting. Det er 

veldig individuelt hvor mye som skrives i de enkelte vedtakene. Det betyr at selv om 

bevisgjennomgangen i vedtaket er kortfattet, kan det foreligge store mengder dokumentasjon i 

saken, og omvendt. Det er heller ikke slik at alle tanker man gjør seg kan føres i pennen.  

 

Vi har tatt utgangspunkt i at de bevismomentene som er gjengitt i KFVs og nemndas vedtak er de 

som har blitt vurdert som relevante for bevisbildet i saken. Det er da også rimelig å anta at det er 

disse momentene som har blitt vektet opp mot hverandre, og at vektingen gjenspeiles i 

konklusjonene i vedtaket.  

 

Mange av de følgende momentene er «gjengangere» i voldtekts- og overgrepssaker, og går igjen i 

mange av vedtakene vi har gått gjennom. Når vi likevel har valgt å trekke ut noen konkrete saker, er 

det fordi disse særlig synliggjør forskjellen i vekting av momenter i KFVs vurdering og nemndas 

vurdering av samme sak. Momentene vil derfor kunne fremgå også av andre saker i saksutvalget 

enn de som er nevnt under hvert punkt.  

 

Motstridende forklaringer/partenes troverdighet 

 

Etter en gjennomgang av sakene fremstår det som om KFV i stor grad baserer avslagene på at det 

er motstridende forklaringer mellom søker og oppgitt skadevolder. Dette kommer klart til uttrykk i 

konklusjonene, hvor KFV i flertallet av disse viser til de motstridende forklaringene om 

hendelsesforløpet. Dette momentet får særlig betydning i de sakene hvor det ikke foreligger 

vitneforklaringer. Mye tyder på at KFV har vurdert at forklaringene «nuller ut» hverandre, ved at de er 

like plausible, eller at man ikke har foretatt noen særskilt vurdering av partenes troverdighet. Nemnda 

har derimot i flere saker vektlagt at søker fremstår troverdig, eller at oppgitt skadevolder ikke fremstår 

troverdig i sin forklaring. Eksempler på dette er sak 1 og 3. 

 

Det fremstår videre som om de motstridende forklaringene tillegges betydelig vekt i KFVs vurdering, 

selv om øvrige bevis i saken i stor grad underbygger søkerens forklaring. Dette gjelder for eksempel 

umiddelbare beviser, som rask anmeldelse og raskt oppmøte til overgrepsmottak, hvor søkers 

reaksjoner er beskrevet av upartiske aktører. Disse momentene får tilsynelatende mindre betydning 
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dersom oppgitt skadevolders forklaring fremstår som plausibel.  

 

Et eksempel er sak 19, hvor KFV i avslaget la vekt på motstridende forklaringer og at søkers forklaring 

alene ikke var nok, men la liten vekt på funn av røde merker som var forenelige med søkers forklaring. 

I sak 44 hadde søker flere skader på kropp og funn ved endetarmsåpningen som var forenelige med 

søkers forklaring, mens oppgitt skadevolder benektet å ha forgrepet seg på søker. KFV viste til at det 

forelå motstridende forklaringer, og fant det heller ikke klart sannsynliggjort at oppgitt skadevolder 

hadde handlet forsettlig eller grovt uaktsomt. Nemnda fant at søkers forklaring ble støttet av den 

medisinske dokumentasjonen, og bemerket at oppgitt skadevolders forklaring ikke fremsto som 

troverdig sett i lys av uttalelsene fra vitnene i saken.  

 

Etter vår vurdering er det mye som taler for at nemnda foretar en mer helhetlig vurdering av 

troverdigheten av partenes forklaringer, og hvor plausibel forklaringene er. Det er likevel viktig å 

påpeke at det kan være saker hvor søker holder tilbake detaljer i sin forklaring. Et eksempel på dette 

er sak 21, hvor KFV la vekt på at søker i sin egenerklæring beskrev et hendelsesforløp som avvek fra 

hennes opprinnelig forklaring. Nemnda adresserte også dette i sin konklusjon, men fant at det ikke 

svekket hennes troverdighet at hun til å begynne med holdt tilbake detaljer om hva hun ble utsatt 

for.  

 

En konkret sak hvor søkers troverdighet ble tillagt stor vekt er sak 5. Saken gjaldt seksuelle overgrep fra 

far, hvor søkers søstre tidligere hadde fått voldsoffererstatning for samme type overgrep fra samme 

skadevolder. Søker hadde ikke selv anmeldt forholdet og hun hadde benektet overgrep til moren. 

Nemnda la her vekt på at søkerens troverdighet ble styrket av søstrenes saker, til tross for at hun 

tidligere hadde benektet å ha blitt utsatt for overgrep. Det samme momentet er også trukket inn i sak 

35, hvor nemnda fant at søkers forklaring fremsto som troverdig og i samsvar med opplysninger i 

søsterens voldsoffererstatningssak.  

 

Et annet eksempel er sak 31, hvor oppgitt skadevolder forklarte seg om et frivillig samleie, og 

vitneforklaringene var sprikende. KFV konkluderte med at forklaringene fra søker og oppgitt 

skadevolder var motstridende, og at det utover søkers forklaring ikke forelå øvrige bevis eller 

momenter som i tilstrekkelig grad underbygget hennes anførsler. Nemnda la imidlertid vekt på at 

søker hadde avgitt en detaljert og troverdig forklaring i saken, og at forklaringen hennes hadde vært 

konsekvent overfor politi og til ulike behandlere.  

 

Det finnes også saker hvor det fremstår som klart at nemnda ikke har funnet oppgitt skadevolder å 

være særlig troverdig. Eksempler på dette er sak 16 og 18, hvor det er vektlagt at oppgitt 

skadevolder endret sin forklaring og erkjente samleie etter første politiforklaring. Dette kommer også 

implisitt til uttrykk i sak 6, hvor søker skulle ha blitt utsatt for flere grove voldtekter og overgrep. Blant 

annet skulle hun ha blitt slått med pisk, og pakket inn i søppelsekker og blitt gravd ned i en grop. 

Oppgitt skadevolder erkjente å ha gjort de tingene søker hadde beskrevet, men hevdet at det var 

hun som insisterte på å gjennomføre dem. I konklusjonen trakk nemnda frem behandlerens mening 

om at søker umulig kunne ha gjennomgått traumene av fri vilje, slik oppgitt skadevolder hevdet. I sak 

39 vektla nemnda at oppgitt skadevolder selv oppsøkte politiet og erkjente straffeskyld for seksuelt 

overgrep mot søker ved en tidsbestemt anledning og ved flere udefinerbare anledninger i sitt første 

avhør, selv om han benektet dette i senere avhør. 
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Vitneforklaringer 

 

I saker hvor det foreligger vitneforklaringer i tillegg til søkers og oppgitt skadevolders forklaringer, er det 

mye som tyder på at KFV vekter disse i mindre grad. Eksempler på dette er sak 1 og 11. I sistnevnte 

sak er ikke vitneforklaringene nevnt i KFVs vedtak engang, noe som tyder på at de ikke har blitt ansett 

som særlig tungtveiende i bevisvurderingen. Nemnda vektlegger derimot vitneforklaringer i større 

grad, og trekker de ofte frem i sine konklusjoner. Her er det viktig å merke seg at det sjeldent er 

øyenvitner i saker som gjelder voldtekt og seksuelle overgrep. Det hender likevel at det er vitner som 

har observert søker umiddelbart etter hendelsen eller over en viss tid. Disse vil ofte kunne si noe om 

søkerens umiddelbare og/eller etterfølgende reaksjoner. Som nevnt under «Motstridende 

forklaringer», har KFV en tendens til å «henge seg opp» i at det foreligger motstridende forklaringer 

mellom partene. Det fremstår derfor ofte som at andre momenter i bevisbildet, som for eksempel 

vitneforklaringer, tillegges mindre vekt. 

 

Sak 3 er en interessant sak, fordi søkers tvillingsøster har forklart seg om overgrep som har skjedd 

sammen med søker. Søsteren skal altså ha vært øyenvitne, samt selv ha blitt utsatt for overgrep av 

oppgitt skadevolder. KFV la vekt på at det var motstridende forklaringer mellom fra søker og oppgitt 

skadevolder. Det ble bemerket at søkers søsters forklaring støttet opp om søkers forklaring, men at det 

ikke var andre vitner utenom søker og søsteren som kunne belyse hendelsesforløpet ytterligere. 

Nemnda la imidlertid vekt på at søkers forklaring ble underbygget av søsterens beskrivelse av 

tilsvarende seksuelle overgrep. Det ble også sett hen til at politiet og statsadvokaten innstilte på tiltale 

i straffesaken. 

 

Mye tyder også på at KFV legger mindre vekt på forklaringer fra vitner som ikke har vært til stede på 

tidspunktet for selve hendelsen, men som har blitt fortalt om hendelsen fra søker i etterkant. I mange 

saker har søker for eksempel ringt eller sendt SMS til venner og bekjente rimelig umiddelbart etter 

handlingen, eller har fortalt om hendelsen i senere tid. Et eksempel er sak 45. KFV fant ikke at 

vitneforklaringene var egnet til å belyse saken ytterligere da de fremsto som å være av refererende 

karakter. I konklusjonen er det fremhevet at det foreligger motstridende forklaringer mellom partene, 

og at vitnene i liten grad belyste hva som hadde skjedd. Nemnda sa ikke noe konkret om 

vitneforklaringene i den saken, men hektet innvilgelsen på at søkers forklaring var troverdig og 

konsekvent og at den ble underbygget av medisinsk dokumentasjon.  

 

Et eksempel på at vitneforklaringer derimot har blitt mindre vektlagt hos nemnda, er sak 26. Oppgitt 

skadevolder benektet voldtekt i sin forklaring. Dette ble underbygget av to vitner, som begge 

forklarte at søker hadde dratt med seg oppgitt skadevolder inn i skogen, og at de hadde sittet 

sammen etterpå. Begge vitnene oppga å være gode venner av oppgitt skadevolder. Nemnda 

uttalte i konklusjonen at det ble lagt mindre vekt på vitneforklaringene fra disse, da de ble avlagt 

flere måneder etter hendelsen av to venner av oppgitt skadevolder, som begge var beruset den 

aktuelle kvelden. I samme sak la nemnda derimot vekt på forklaringer fra vitner som jobbet på 

institusjonen hvor søker oppholdt seg, hvorav det ene vitnet var på jobb den aktuelle kvelden og 

observerte søkers reaksjoner etter hendelsen. Mye tyder på at nemnda har vurdert de «profesjonelle» 

vitnene som mer troverdige i denne saken, fremfor vitnene som var venner av skadevolder. I flere av 

eksempelsakene har nemnda også eksplisitt trukket frem vitneutsagn fra politi og/eller helsepersonell 

som vektlagte momenter i sine konklusjoner. 
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Rask anmeldelse 

 

I flere vedtak vektlegger nemnda rask anmeldelse og/eller rask kontakt med 

helsevesenet/overgrepsmottaket som et viktig moment. Dette kommer tydelig frem i flere saker. Etter 

vår vurdering virker det som om dette er momenter som KFV ikke har lagt særlig vekt på i 

bevisvurderingen. Vi kunne ikke finne at disse var trukket frem verken i bevisgjennomgangen eller 

konklusjonene i KFVs vedtak. 

 

Det er et viktig moment at bevisbildet ofte er sterkere i saker hvor søker har anmeldt forholdet raskt. 

Når etterforskningen kommer hurtig i gang, er det mye enklere å få belyst umiddelbare beviser som 

søkers væremåte/reaksjoner etter overgrepet, samt å få sikret tekniske bevis som merker på søker og 

biologiske spor. Vitneforklaringer er ofte mer detaljerte kort tid etter hendelsen har skjedd, enn dersom 

de avhøres lenge etter.  

 

Et eksempel er sak 11, hvor det blant annet ble funnet rifter i søkers skjede, samt at etterreaksjoner fra 

søker var dokumentert ved avhør av et vitne, en politibetjent og legevaktpersonell. Nemnda la også 

vekt på at forholdet ble anmeldt samme natt.  

 

Mye tyder også på at nemnda vurderer at søkers troverdighet styrkes av rask handling fra søkers side. 

Et eksempel er sak 46. I denne saken var det svært sprikende forklaringer fra søker, oppgitt 

skadevolder og to vitner. Nemnda la blant annet vekt på søkers etterfølgende opptreden ved at hun 

umiddelbart etter voldtekten skal ha fortalt om og anmeldt denne, samt oppsøkt medisinsk personell.  

 

Det kan også være forhold på søkers side som rettferdiggjør at forholdet ikke har vært anmeldt 

raskere, for eksempel der hvor søker står i et avhengighetsforhold til oppgitt skadevolder eller hvor 

søker var mindreårig på hendelsestidspunktet. Dette brukes imidlertid sjeldent som et moment i 

bevisvurderingen, men kommer heller inn ved vurderingen av om anmeldelsesvilkåret er oppfylt. Vi 

har ikke funnet at KFV eller nemnda har vurdert dette eksplisitt i tilknytning til bevisvektingen.  

 

Medisinsk dokumentasjon 

 

Et gjennomgående tema, som vi også kommer tilbake til under kapitlet om bevisgjennomgang og 

konklusjoner, er at flere av KFV sine vedtak har korte og sparsomme beskrivelser av bevisbildet i 

saken. Dette gjelder særlig beskrivelsen av medisinsk dokumentasjon. Dette gjør det svært vanskelig, 

og til tider umulig, for en utenforstående å se hvordan bevisene er vektlagt i KFVs vurdering.  

 

Et eksempel er sak 6. KFV har bare nevnt korte sammendrag av søkers og oppgitt skadevolders 

forklaring, mens nemnda både har gått grundig gjennom søkers forklaring og den medisinske 

dokumentasjonen i saken. I og med at KFV ikke har nevnt den medisinske dokumentasjonen med et 

ord, er det vanskelig å si hvordan KFV har vurdert denne. I den aktuelle saken fremstår det i alle fall 

som klart at det er den medisinske dokumentasjonen som er avgjørende i nemndas vurdering av 

saken.  

 

Mye tyder likevel på at KFV har lagt seg på en streng linje når det gjelder forventninger om tekniske 

bevis og medisinsk dokumentasjon. I flere saker har KFV konkludert med at medisinsk dokumentasjon 

ikke underbygger søkerens forklaring i tilstrekkelig grad, mens nemnda derimot kommer til at den 

medisinske dokumentasjonen underbygger søkers forklaring. Ofte er også søkerens umiddelbare og 

etterfølgende reaksjoner dratt frem som et moment av nemnda.  
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Et eksempel er sak 31, hvor nemnda går svært detaljert gjennom den medisinske dokumentasjonen, 

og særlig vektlegger at søkers psykiske plager av flere behandlere vurderes som forenelig med det 

traumet hun skal ha vært utsatt for. I sak 32 hadde søker dokumentert psykiske reaksjoner, ved at hun 

fremsto som sterkt preget av hendelsen overfor politi og helsepersonell. KFV la blant annet vekt på at 

det ikke var gjort funn av DNA fra oppgitt skadevolder. Nemnda la derimot vekt på søkers psykiske 

tilstand i etterkant av hendelsen, samt medisinske funn på søkers kropp og funn på klær som var 

forenelige med søkers forklaring. 

 

Nemnda har særlig vektlagt medisinsk dokumentasjon som dokumenterer et behandlingsbehov hos 

søkeren. Et eksempel er sak 42, som gjaldt voldtekt i Tyrkia. Her var det en del momenter som talte 

imot søker, men nemnda viste til at søker oppsøkte legevakten umiddelbart da hun kom tilbake til 

Norge, at hun ble satt på HIV-behandling og at hun fikk oppfølgning av psykiatritjenesten. Et annet 

eksempel er sak 38, hvor bevisbildet i hovedsak besto av søkers egen forklaring og medisinsk 

dokumentasjon. Søker hadde imidlertid gått til behandling i en årrekke og hatt flertallige innleggelser 

for spiseforstyrrelser og bipolar lidelse. Nemnda fant at den medisinske dokumentasjonen 

underbygde søkers forklaring i tilstrekkelig grad.  

 

Sammensatt sykdomsbilde 

 

I noen saker har KFV avslått blant annet med den begrunnelse at søker har et «sammensatt 

sykdomsbilde». I disse sakene har søker som oftest opplevd flere traumatiske hendelser, og det kan 

være uklart om søkers plager skyldes den aktuelle hendelsen eller andre livshendelser. I tillegg finnes 

det tilfeller hvor det ikke fremgår at søker har vært utsatt for andre traumatiske livshendelser, hvor det 

likevel er uklart om søkers fysiske eller psykiske plager skyldes den aktuelle hendelsen. For eksempel 

kan man tenke seg situasjoner hvor søker har en personlighetsforstyrrelse eller kroniske kroppssmerter, 

som ikke nødvendigvis er en følge av en straffbar handling. 

 

I sak 47 hadde søker blant annet kroniske ryggsmerter, depresjon og spiseproblemer forut for 

voldtekten, men fastlegen trodde at voldtekten hadde virket inn på, opprettholdt og forverret disse 

problemene. I sak 41 hadde søker en kjent ustabil personlighetsforstyrrelse, samt hadde slitt med 

selvskading siden ungdomsårene/tidlig voksen alder. I disse sakene har ikke nemnda uttalt noe 

konkret om søkers sykdomsbilde. I førstnevnte sak har nemnda imidlertid lagt vekt på opplysninger fra 

helsevesenet uten å spesifisere hvilke opplysninger det gjelder, samt sett hen til søkers selvskading. Det 

kan tyde på at nemnda har vurdert sykdomsbildet annerledes når det gjelder årsakssammenhengen 

med voldtekten, men dette nevnes altså ikke eksplisitt.  

 

Umiddelbare og etterfølgende reaksjoner 

 

Et gjennomgående moment i nemndas vedtak er at de ofte vektlegger søkers umiddelbare og 

etterfølgende reaksjoner etter hendelsen. Særlig i saker hvor forholdet har blitt anmeldt raskt, er søkers 

reaksjoner ofte godt dokumentert gjennom utsagn fra politiet, voldtektsmottak og/eller vitner. 

Nemnda trekker ofte frem søkers etterfølgende reaksjoner som moment for å underbygge søkers 

troverdighet i slike saker, særlig der det foreligger motstridende forklaringer mellom søker og oppgitt 

skadevolder. Vi kan ikke se at KFV har trukket ut dette som et moment i noen av eksempelsakene. 

 

Imidlertid fremstår det som at søkers reaksjoner kan være et vektig moment også i saker hvor 

forholdet ikke er anmeldt raskt, og det derfor foreligger et svakere bevisbilde blant annet med 

hensyn til tekniske og biologiske spor. Eksempler på dette er sak 29 (delegert til SRF), hvor forholdet ble 

anmeldt cirka 4 år etter at voldtekten skjedde. SRF la blant annet vekt på at den medisinske 

dokumentasjonen underbygde at søker skulle ha vært utsatt for et seksuelt overgrep, og at hun 
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hadde hatt psykiske reaksjoner etter overgrepet. 

 

Tekniske bevis 

 

«Tekniske bevis» omfatter en mengde ulike typer bevis, for eksempel biologiske spor (DNA-bevis, 

hudavskrap, blod m.m.), fysiske skader, funn på åstedet (for eksempel fingeravtrykk), teledata og 

SMS med mer. Nedenfor har vi kun gått inn på de bevismomentene som har vært aktuelle i de 

sakene vi har gjennomgått.  

 

I flere av sakene vi har sett på, fremstår det som at KFV stiller svært høye krav til de fysiske bevisene i 

saken for at en voldtekt og seksuelle overgrep kan anses klart sannsynliggjort. Etter vår vurdering 

legges det mindre vekt på hele bevisbildet sett under ett. Det fremstår for oss som at bevisene 

vurderes isolert sett, i stedet for at man vurderer om søkers skader osv. er forenelige med søkers 

beskrivelse av hendelsesforløpet. I så måte har KFV ikke funnet at de fysiske bevisene var tilstrekkelige i 

seg selv til å oppfylle beviskravet.  

 

Biologiske spor 

 

Et eksempel er sak 36, hvor det blant annet er presisert i KFVs vedtak at det ble påvist mannlig DNA i 

søkers truse, men at det ikke kunne påvises sædceller. Søker hadde også merker og risp på 

overkroppen. Nemnda gjenga imidlertid dokumentasjonen som at deler av innvendig skrittområde 

på søkers truse hadde gitt svak og ikke entydig reaksjon med hensyn til sædvæske, og at sædceller 

ikke kunne påvises, men at få epitelceller og bakterier ble observert. Nemnda fant at både medisinsk 

dokumentasjon og vitneforklaringer underbygget søkers forklaring, og la også vekt på søkers psykiske 

reaksjoner. Det kan virke som at KFV har tolket det mulige fraværet av sædceller som et moment i 

søkers disfavør.  

 

Imidlertid er det flere saker hvor det foreligger biologiske spor, men hvor dette likevel ikke tillegges 

avgjørende vekt i KFVs vurdering. Et klart eksempel er sak 14, hvor funn av sædceller på hånda og 

rundt munnen verken avkreftet eller bekreftet at det hevdede straffbare forholdet hadde funnet sted 

ifølge KFV, mens nemnda vektla at de biologiske funnene underbygde søkers forklaring. I sak 42 ble 

det funnet rester av sæd i søkers tights. I tillegg ble søker satt på anti-HIV-behandling og hadde 

langvarig oppfølging av psykiske reaksjoner. 

 

Fysiske skader 

 

I sak 44 hadde søker flere skader på kropp og funn ved endetarmsåpningen som var forenelige med 

søkers forklaring, mens oppgitt skadevolder benektet å ha forgrepet seg på søker. KFV viste til at det 

forelå motstridende forklaringer og at den medisinske dokumentasjonen ikke i tilstrekkelig grad bidro 

til å underbygge søkers forklaring, og fant det heller ikke klart sannsynliggjort at oppgitt skadevolder 

hadde handlet forsettlig eller grovt uaktsomt. Nemnda fant at søkers forklaring ble støttet av den 

medisinske dokumentasjonen, og bemerket at oppgitt skadevolders forklaring ikke fremsto som 

troverdig sett i lys av uttalelsene fra vitnene i saken.  

 

Et annet eksempel er sak 27, hvor søker blant annet hadde merker på kroppen og blødende sår i 

skjedeveggen. Det fremstår som at KFVs avslag bygger på at søker forklarte seg noe ulikt om 

hendelsesforløpet i de to avhørene, og at det ikke er andre forklaringer om hendelsesforløpet enn 

søkers egen. 
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Funn på åstedet 

 

Et eksempel er sak 21, hvor KFV i sin bevisvurdering har trukket frem en vannflaske som oppgitt 

skadevolder skulle ha plukket opp, men som det ikke ble funnet fingeravtrykk på etter sporsikring. 

Denne vannflasken er ikke nevnt i nemndas vedtak. Nemnda har i stedet for en omfattende 

gjennomgang av søkers psykiske reaksjoner og behandling i etterkant, og legger også vekt på dette i 

sin konklusjon. Det kan fremstå som at KFV har oppfattet mangelen på fingeravtrykk som en 

svekkelse av søkers forklaring.  

 

Alternative årsaker 

 

I noen saker har KFV avslått saken når det gjelder det seksuelle overgrepet, men finner det klart 

sannsynliggjort at en annen straffbar handling har funnet sted, typisk vold. Det virker i disse sakene 

som om KFV hekter alt av fysiske funn på selve voldshandlingen, mens voldtekten ikke anses 

tilstrekkelig bevist. Dette er særlig hvor handlingene er begått i familierelasjoner over tid. Dette kan ha 

sammenheng med at det for eksempel ikke er funnet biologiske spor som bekrefter samleie, eller at 

skadene potensielt kan ha andre forklaringer enn seksuell kontakt.  

 

Et eksempel er sak 45. I denne saken forelå det rask anmeldelse, og søker oppsøkte 

overgrepsmottaket hvor det ble gjort funn av fysiske skader blant annet på kjønnsorgan og funn i 

endetarm. Skadene var aldersmessig forenelig med søkers forklaring om voldtekt. KFV konkluderte i 

denne saken på at søker hadde blitt utsatt for vold, men fant ikke at voldtekten var klart 

sannsynliggjort. Etter vår vurdering virker det som at KFV har sett hen til at legen har vurdert at skaden 

i endetarmsåpningen var forenelig med penetrasjon, men at den også kunne ha oppstått i 

forbindelse med vanlig avføring. Nemnda fant at det var klart sannsynliggjort at søkeren hadde vært 

utsatt for vold og tiltrådte KFVs vurdering på det punktet, men fant også at det var klart 

sannsynliggjort at søker hadde vært utsatt for voldtekt til samleie. Ettersom nemnda fant overgrepet 

klart sannsynliggjort, nevner de naturlig nok ikke noe om alternative årsaker til søkers skader i sin 

konklusjon.  

 

Utenlandssaker 

 

Vi ønsker å knytte noen særskilte bemerkninger til de såkalte «utenlandssakene». Dette gjelder i 

prinsippet alle saker hvor forholdet har funnet sted utenfor Norge. Man kan skille mellom fire 

undertyper; saker hvor forholdet er anmeldt i Norge (etter hjemkomst), saker hvor forholdet er 

anmeldt i utlandet (som oftest før hjemkomst), saker hvor forholdet er anmeldt begge steder, og 

saker hvor forholdet ikke er anmeldt i det hele tatt. Felles for alle typer er at det ofte er lite 

dokumentasjon i sakene, sammenlignet med saker hvor forholdet har skjedd i Norge. Likevel er det 

som oftest mer dokumentasjon og grundigere etterforskning i saker hvor forholdet har blitt anmeldt i 

Norge, enn i sakene hvor forholdet bare har blitt anmeldt i utlandet. Derfor er det særlig i de 

sistnevnte sakene, og der hvor forholdet ikke er anmeldt i det hele tatt, at det kan være vanskelig å 

dokumentere forholdet slik at beviskravet er oppfylt. Dette gjør at utenlandssaker er en utfordrende 

sakstype å vurdere bevismessig. 

 

Et eksempel er sak 25, hvor forholdet skjedde i Spania og ble anmeldt til og etterforsket av spansk 

politi. Søker hadde også vært til behandling hos flere instanser etter at hun kom tilbake til Norge. KFV 

la blant annet vekt på at søker skal ha endret sin forklaring, at oppgitt skadevolder forklarte at han 

hadde frivillig sex med søker, og at den medisinske dokumentasjonen ikke støttet opp under søkers 

forklaringer. Det fremstår som klart at KFV har vektlagt den spanske domstolens 

henleggelsesvurdering, som i ettertid ble oversatt til norsk. Nemnda la derimot til grunn at 
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uoverensstemmelsen i søkers forklaringer skyldtes språkvansker. Det ble også lagt vekt på søkers 

forklaring og etterfølgende oppførsel, og at den medisinske dokumentasjonen underbygget hennes 

forklaring.  

 

Det kan imidlertid fremstå som at nemnda tidvis legger beviskravet noe lavere i utenlandssaker, 

sammenlignet med saker hvor forholdet har skjedd og blitt anmeldt i Norge. For eksempel vil saker 

hvor søkeren har nektet å forklare seg ofte bli avslått på grunn av manglende bistand til politiet under 

etterforskningen. Dette er punkter som KFV har vist til i sine vedtak, men som nemnda ikke har lagt 

vekt på i sin vurdering. Eksempler på dette er sak 9 og 13. Begge sakene har det felles at politiet har 

vært kontaktet i Thailand, at forholdet er anmeldt i Norge av søkerens foreldre, at søker ikke har 

forklart seg til politiet i Norge, men at søker har vært i kontakt med overgrepsmottaket i Norge etter 

hjemkomst. Nemnda har derimot lagt stor vekt på søkers etterreaksjoner, og har særlig i sak 13 lagt 

vekt på at søker raskt tok kontakt med politi og helsepersonell.  

 

Delkonklusjon 

 

Gjennomgangen av sakene viser naturlig nok at klageinstansen vekter bevisene noe annerledes enn 

KFV, da vi har tatt utgangspunkt i saker hvor nemnda har omgjort vår bevisvurdering. Det 

interessante har imidlertid vært å se hvordan begge instanser vurderer bevisene, både hver for seg 

og sammen i det totale bevisbildet. Det er likevel viktig å ha i bakhodet at det, etter vår mening, er få 

saker som omgjøres av nemnda hvert år på selve bevisvurderingen, noe som også følger av 

oversikten i kapittelet «Bakteppet».  

 

Et sentralt bevis i saker som omhandler voldtekt og seksuelle overgrep er naturligvis søkers forklaring. 

Denne vies også betydelig vekt i nemndas vedtak. I mange straffesaker vil dette ofte være det 

viktigste beviset, da øvrige bevis kan mangle eller være mangelfulle. Gjennomgangen viser at KFV i 

mindre grad enn nemnda vurderer selve innholdet i søkers forklaring, mens nemnda er bedre til å se 

forklaringen opp mot andre bevis i saken, og da særlig medisinsk dokumentasjon.  

 

I saker hvor det foreligger motstridende forklaringer mellom søker og oppgitt skadevolder, kan det 

virke som om KFV anser at forklaringene «nuller ut» hverandre. Dette følger også av konklusjonene til 

KFV, hvor det legges avgjørende vekt på de motstridende forklaringene i saken. Det er imidlertid 

naturlig at det vil være motstrid i forklaringene i saker som gjelder overgrep og voldtekt, og det kan 

virke som om nemnda i eksempelsakene tillegger dette mindre vekt enn hva KFV har gjort. Det synes 

som at nemnda foretar en faktisk vurdering av troverdigheten i forklaringene, og om denne 

underbygges av og er forenelig med øvrige bevis i saken. De vurderer også om søkers forklaring har 

vært detaljert og konsekvent. Søkers forklaring til andre instanser enn politiet, som overgrepsmottaket, 

samt til vitner kort tid etter handlingen, vil derfor kunne være med på å underbygge søkers versjon av 

hendelsesforløpet. 

 

Det fremstår videre som at nemnda tillegger vitneforklaringer i saken mer vekt enn KFV har gjort, 

særlig i tidlige saker. Det at KFV ikke legger særlig stor vekt på vitneforklaringer, kan henge sammen 

med at det tilsynelatende også legges mindre vekt på søkers reaksjoner i etterkant av hendelsen, 

sammenlignet med nemndas vedtak. I de færreste voldtektssaker har vitnene vært vitne til selve 

hendelsen, men derimot observert søker i ganske umiddelbar nærhet til hendelsen. Det er et 

gjennomgående moment i flere av sakene at nemnda har lagt stor vekt på søkers etterfølgende 

reaksjoner og at disse er beskrevet av vitner. Videre virker det som om nemnda også ser på hvilken 

relasjon vitnene har til søker, om de kan anses som partiske (for eksempel venner, familie), upartiske 

(tilfeldige vitner) eller profesjonelle (politi, behandlingspersonell). Det kan virke som om nemnda i en 
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større grad vektlegger vitneforklaringer fra profesjonelle aktører.  

 

Vi har også sett at i de tilfeller hvor søker har holdt tilbake informasjon i avhøret, for eksempel 

informasjon som taler i disfavør av søkeren, så har dette blitt vurdert av KFV som negativt for søker. 

Det at søker holder tilbake informasjon i avhøret kan likevel ha sin naturlige forklaring, og det er viktig 

at man har dette i bakhodet ved vurderingen av saken.  

 

De umiddelbare bevisene tillegges betydelig vekt i nemndas vurdering. Ved umiddelbare bevis 

menes særlig rask anmeldelse og forklaring til politiet, raskt oppmøte på overgrepsmottak, 

umiddelbare vitneobservasjoner og eventuelle tekniske og biologiske funn. Nemnda trekker ofte frem 

i sine konklusjoner at disse momentene underbygger søkers forklaring, og det fremstår som klart at 

søkers troverdighet styrkes når umiddelbare bevis foreligger i saken.  

 

Dette betyr ikke nødvendigvis at søkers troverdighet svekkes når det ikke foreligger umiddelbare 

bevis. Mangel på umiddelbare bevis, for eksempel på grunn av sen anmeldelse, kan ofte forklares i 

forhold på søkers side. Det er ikke uvanlig at søker anmelder saken og oppsøker helsepersonell en tid 

etter at overgrepet skjedde, kanskje til og med mange år etterpå. I slike saker fremstår det som at 

nemnda tar et skritt tilbake og ser på hele reaksjonsmønsteret og sykdomsbildet til søkeren, mens KFV 

fort låser seg fast til at det ikke foreligger tekniske bevis for voldtekt/overgrep. På det jevne fremstår 

det som at KFV har en høyere bevisterskel og høyere krav til de enkelte bevisene når det kommer til 

medisinsk dokumentasjon enn nemnda har. Det kan virke som om KFV har forventninger til at det skal 

fremkomme opplysninger i medisinsk dokumentasjon som normalt og erfaringsmessig ikke foreligger. 

Dette gjelder for eksempel fysiske skader ved voldtekter.  

 

Når det gjelder etterfølgende psykiske plager viser KFV ofte til at søker har et sammensatt 

sykdomsbilde. Dette betyr som oftest at søker har opplevd flere traumatiske hendelser, og hvor KFV 

finner at det er vanskelig å «hekte» de psykiske plagene på den anførte straffbare handlingen. Også 

her virker det som om nemnda foretar en mer inngående vurdering av den medisinske 

dokumentasjonen og ser på om disse plagene, samt behandlingsbehovet, har sin forklaring i den 

anførte straffbare handlingen.  

 

Avslutningsvis sitter vi igjen med et inntrykk av at KFV har en tendens til å stille bevisene direkte opp 

mot hverandre og foreta en slags innbyrdes «avveining», hvor summen av argumentene for eller mot 

blir avgjørende for resultatet i saken, mens nemnda gjør en faktisk helhetsvurdering hvor de ser hele 

bevisbildet under ett.  
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Hvordan utformes vedtakene? 
 

I denne delen av rapporten vil vi vurdere om det er en kvalitetsforskjell i forhold til måten KFV og 

nemnda utformer vedtakene på, både med tanke på gjennomgang av bevisene og begrunnelsen 

for resultatet.  

 

Måten vedtak blir utformet på har stor betydning for hvordan leseren oppfatter vedtaket, både med 

tanke på at resultatet i saken skal være forståelig og for at det skal være mulig for søkeren å trekke ut 

de relevante momentene i en eventuell klage. Ved å gjennomgå utformingen av vedtakene kan vi 

utvikle oss, særlig med tanke på å skrive forståelige vedtak. 

 

Videre anser vi det som særlig viktig at nemndas konklusjoner i vedtak der de omgjør KFVs vedtak er 

godt begrunnet, slik at det er tydelig hvorfor vedtaket ble omgjort av klageinstansen. For oss vil dette 

ha betydning ved vurderingen av fremtidige vedtak. Det er derfor viktig for oss at nemnda er 

konsekvente og entydige i sin utforming av vedtakene.  

 

Ettersom vi i denne delen av rapporten vurderer kvaliteten på vedtakene, finner vi det nødvendig å 

si noe om hva vi legger i dette begrepet. God kvalitet gjenspeiles etter vår oppfatning av i hvilken 

grad bevisgjennomgangen er representativ for den relevante dokumentasjonen i saken, samt at 

konklusjonene er forståelige og samsvarer med den aktuelle saken. Det er viktig å påpeke her at 

lengre vedtak ikke nødvendigvis er bedre. Når vi i denne delen skriver «utfyllende» mener vi derfor at 

alle de relevante momentene i den objektive bevisgjennomgangen er inkludert og at konklusjonen 

trekker ut de avgjørende argumentene. Vi har også sett at det spesielt i konklusjonene er vanlig med 

standardsetninger. Et eksempel på en slik standardsetning ser vi i sak 22, der konklusjonen i nemndas 

vedtak er begrunnet med at det er «lagt vekt på at søkers forklaring fremstår som troverdig, samt at 

forklaringen støttes av umiddelbare vitner og medisinsk dokumentasjon». Vi anser det som viktig at 

standardsetningene som brukes knyttes opp mot de individuelle momentene som har vært 

avgjørende i den aktuelle saken, og tydeliggjør hvorfor vedtaket har fått det resultatet det har fått. Vi 

har vurdert det slik at konklusjoner som trekker inn individualiserte momenter fremstår som mer 

utfyllende enn konklusjoner som kun består av standardsetninger.  

 

Det er verdt å merke seg at vi i dette prosjektet har gjennomgått vedtak der KFV har avslått og 

nemnda har tilkjent. Med tanke på bevisgjennomgangen har det ikke særlig betydning, men med 

tanke på konklusjonene har vedtakene et ulikt utgangspunkt. Dette kan begrunne noen av 

forskjellene. Det er viktigere, og i mange tilfeller vanskeligere, å skrive en godt begrunnet konklusjon i 

vedtak som avslås. Det å sammenligne KFVs avslagskonklusjoner med nemndas 

tilkjenningskonklusjoner blir derfor ikke nødvendigvis helt representativt for kvalitetsforskjellen mellom 

nemndas og KFVs vedtak i motsetning til saker der utgangspunktet er likt.  

 

Vi har valgt å vurdere vedtak fra hvert år separat, før vi avslutningsvis har en samlet delkonklusjon på 

problemstillingen. Årsaken til dette er at vi ønsket å undersøke om det har vært en utvikling over tid, 

både hos KFV og hos nemnda. Vi påpeker imidlertid at det er ulik saksmengde fra de ulike årene. Vi 

har flere vedtak fra senere tid, og har da flere saker vi kan sammenligne. Vi finner likevel at vi har et 

stort nok utvalg fra alle årene, og at det derfor er mulig å vurdere om det foreligger en 

gjennomgående tendens i perioden. 
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2012 

 

Bevisgjennomgangen 

 

KFVs vedtak fra 2012 har generelt dårlig kvalitet. Med dette mener vi at vi har funnet saker der 

sentrale bevismomenter er utelatt fra bevisgjennomgangen, som for eksempel politirapporter og 

vitneforklaringer. Sak 11 er et tydelig eksempel på en sak der viktige bevismomenter i form av 

vitneforklaringer er utelatt fra bevisgjennomgangen i KFVs vedtak. 

 

Gjennom å lese vedtakene kommer det ikke klart frem at KFV har foretatt en objektiv 

bevisgjennomgang, og det fremstår mer som at vedtaket er utformet med tanke på en 

forhåndsbestemt konklusjon. Vi understreker at KFV gjør en objektiv vurdering basert på all 

dokumentasjon i saken, selv om dette ikke alltid gjenspeiler seg i selve vedtaket.  

 

Nemnda har i motsetning til KFV jevnt over mer utfyllende gjennomganger, der de har inkludert 

bevismomenter som KFV har utelatt. Vi har funnet flere eksempler på at bevisgjennomgangen til 

nemnda har bedre kvalitet enn KFV. Sak 6 illustrerer et tydelig eksempel på at KFV har en kort og 

overfladisk bevisgjennomgang, mens nemnda har et utfyllende vedtak. Med «overfladisk» mener vi 

at bevisgjennomgangen slik den fremstår i vedtaket ikke går i dybden av den relevante 

dokumentasjonen, men kun har korte gjennomganger av dokumentasjonen der de avgjørende 

momentene i dokumentasjonen ikke er trukket ut. 

 

Vi har sett en tendens til at nemnda også inkluderer dokumentasjon som tilsynelatende ikke er 

relevant for resultatet i saken. Et eksempel på dette er sak 3, der de har referert en vitneforklaring som 

ikke tilfører noe til saken i den ene eller andre retning. Det kan virke som at nemnda inkluderer slike 

bevismomenter av hensyn til søkeren, slik at det skal komme tydelig frem at alle momenter i saken er 

vurdert.  

 

Den største forskjellen mellom bevisgjennomgangene knytter seg til den medisinske 

dokumentasjonen. KFV refererer generelt mindre av den medisinske dokumentasjon enn nemnda. Vi 

ser at KFV ofte kun tar med et lite utdrag av den medisinske dokumentasjonen, slik at det er mye 

relevant som er utelatt. I tillegg ser det ut til at KFV trekker ut andre momenter fra dokumentasjonen 

enn nemnda har inkludert i sitt vedtak.  

 

Det er også saker der det i utgangspunktet fremstår som at nemnda har en mer utfyllende 

gjennomgang av bevismomentene enn KFV, men ved nøyere ettersyn skyldes dette at det har 

kommet inn mer dokumentasjon i klageomgangen. I sak 13 har nemnda tilsynelatende gjort en mer 

omfattende bevisgjennomgang, men de momentene som utpeker seg her er dokumentasjon som 

ikke forelå da KFV fattet sitt vedtak. I lys av dette ser man at KFV sitt vedtak er bra ut fra 

bevissituasjonen slik den var på vedtakstidspunktet. Denne saken er derfor et eksempel på en sak 

med en sparsom bevissituasjon, noe som gjør at saksbehandleren ikke har så mange muligheter til å 

øke kvaliteten på vedtaket. Mangler i bevisbildet medfører mer mangelfulle vedtak, og da er det 

naturlig at kvaliteten på vedtaket øker med ytterligere dokumentasjon.  
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Konklusjonene 

 

KFV har svært varierende kvalitet på konklusjonene. Det er en hovedvekt av standardiserte 

konklusjoner, som ikke gir noen utfyllende retningslinjer i forhold til hva som har vært avgjørende for 

resultatet i saken. Vi fant også eksempler på vedtak der KFV i konklusjonen drar ut flere momenter 

enn nemnda. KFV har for eksempel I sak 1 dratt ut flere momenter i konklusjonen, mens nemnda kun 

har en setning. Likevel trekker nemnda frem to vektige argumenter, og vi anser konklusjonen som 

treffende.  

 

Også nemndas konklusjoner er varierende, og det er en stor andel av standardiserte konklusjoner. 

Flere av konklusjonene er overfladiske og gir lite veiledning for hva som var årsaken til at forholdet var 

klart sannsynliggjort. Til tross for dette klarer imidlertid nemnda i større grad enn KFV å trekke ut de 

avgjørende momentene i konklusjonene. For eksempel i sak 11 har nemnda klart å vise tydelig 

hvorfor saken ble omgjort.  

 

Både KFV og nemnda har en overvekt av standardiserte konklusjoner, men kvaliteten på nemndas 

konklusjoner var jevnt over høyere. I cirka en tredjedel av sakene hadde KFV en utfyllende konklusjon, 

der de avgjørende momentene er trukket frem i konklusjonen. Hos nemnda var andelen merkbart 

større.  

 

Helhetsinntrykk 

 

Etter å ha gjennomgått vedtakene fra 2012 sitter vi igjen med et helhetsinntrykk av at nemnda 

generelt har bedre og mer utfyllende bevisgjennomganger enn KFV. Vi ser tendenser til at KFV 

utelater viktige bevismomenter fra gjennomgangen i vedtaket. Når det kommer til konklusjonene er 

det imidlertid varierende kvalitetsforskjell både hos KFV og hos nemnda. Det er likevel en overvekt av 

gode konklusjoner fra nemnda, og i de sakene hvor nemnda har gode konklusjoner er de jevnt over 

mer utfyllende enn KFVs gode konklusjoner.  

 

Vi har heller ikke funnet noen eksempler på vedtak der KFV både har mest utfyllende 

bevisgjennomgang og konklusjon, hvor alle relevante momenter er tatt med. I alle vedtakene har 

nemnda bedre kvalitet på i alle fall deler av vedtaket, enten bevisgjennomgangen eller 

konklusjonen.  

 

2013 
 

Bevisgjennomgangen 

 

Kvaliteten på bevisgjennomgangene til KFV i 2013 fremstår som varierende, men tendensen er at 

vedtakene fremstår som noe overfladiske. I tillegg er det flere eksempler på at relevant 

dokumentasjon i sin helhet blir utelatt fra KFVs bevisgjennomgang. 

 

Stort sett har nemnda utfyllende bevisgjennomganger, der alle sentrale bevis er inkludert. Igjen ser 

man en tydelig forskjell i gjennomgangen av den medisinske dokumentasjonen. Nemnda har jevnt 

over mer fokus på den medisinske dokumentasjonen, der de refererer mer og går mer i dybden. 

Dette fremgår tydelig av sak 21. Her fremstår det som at KFV kun refererer faktum i saken, mens 

nemnda viser både til faktum og til den medisinske dokumentasjonen. Nemndas gjennomgang 
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fremstår derfor som mer helhetlig.  

 

Et godt eksempel på et vedtak der nemnda er mer utfyllende i bevisgjennomgangen er sak 17. Her 

er det de samme bevismomentene som blir gjennomgått, men nemnda har en mer omfattende og 

utdypende gjennomgang. 

 

Konklusjonene 

 

KFV har gjennomgående standardiserte konklusjoner, og vi ser eksempler på at vedtakene er 

vanskelig å forstå. De fleste konklusjonene trekker ikke ut de momentene som er vektlagt, og det kan 

derfor være vanskelig for søkeren å forstå hva som ble det utslagsgivende i saken. Vi har ikke funnet 

eksempler på forklarende og individualiserte konklusjoner i vedtakene til KFV. Også her kan man vise 

til sak 21 for å illustrere tendensen som går igjen i KFVs vedtak. 

 

Vedtakene til nemnda fremstår mer varierende, altså at nemnda varierer mellom å ha utfyllende 

konklusjoner og lite forklarende konklusjoner. Vi merker også i nemndas vedtak at konklusjonene 

trekker i retning av å bli mer standardiserte, ved at de i stor grad bruker standardsetninger som kan 

passe i de fleste sakene av denne typen. Nemndas standardiserte konklusjoner klarer imidlertid i større 

grad å trekke ut de avgjørende momentene i saken, selv om dette er generelle momenter som ville 

ha vært aktuelle for mange tilkjenningssaker. Illustrerende for dette er sak 19 og 24. I begge sakene 

fremstår konklusjonene isolert sett som gode og individualiserte, men etter å ha lest flere vedtak fra 

nemnda blir det tydelig at dette er to typer konklusjoner som går igjen i flere vedtak.  

 

Nemnda har også konklusjoner som skiller seg ut, både i positiv og negativ retning. Sak 23 og 25 er 

eksempler på saker der nemnda har godt begrunnede og individualiserte konklusjoner. Sak 22 går i 

helt motsatt retning, der både KFV og nemnda har korte og lite forklarende konklusjoner.  

 

Helhetsinntrykk 

 

I 2013 ser vi en større andel gode bevisgjennomganger fra KFV, men nemnda er fremdeles ett hakk 

foran kvalitetsmessig. Særlig med tanke på gjennomgangen av den medisinske dokumentasjonen 

skiller nemnda seg ut.  

 

Eksemplene vi har gjennomgått viser at konklusjonene til KFV jevnt over har lite forklarende og 

overfladiske konklusjoner, mens nemnda i stor grad har bedre begrunnede vedtak. Hos KFV ser vi at 

de samme setningene går igjen i konklusjonene, og det er tydelig at det hentes inspirasjon fra 

nemndas formuleringer. I dette legger vi at mange av nemndas standardsetninger går igjen i KFVs 

konklusjoner, men da ofte uten at det trekkes inn øvrige momenter fra den aktuelle saken. Det 

fremstår som om de enten settes slavisk inn i vedtaket eller i form av en kombinasjon av flere 

standardsetninger. 

 

Hos nemnda ser vi at konklusjonene er av ulik kvalitet, og at det er stor variasjon fra sak til sak. De viser 

større evne til å tilpasse konklusjonen til den aktuelle saken, samtidig som at de bruker 

standardsetninger. De standardsetningene de bruker passer imidlertid generelt bedre til saken, og 

nemnda trekker oftere ut supplerende momenter. Likevel finner vi fortsatt eksempler på konklusjoner 

som er lite forklarende, som i liten grad begrunner hvorfor saken ble omgjort.  

 

  



 

 
 

23   

2014 
 

Bevisgjennomgangen 

 

En gjennomgående tendens i 2014 er at bevisgjennomgangene til KFV blir grundigere, og at alle 

relevante momenter som taler i begge retninger blir inkludert i vedtaket. Gjennomgangen av den 

medisinske dokumentasjonen blir imidlertid i mange tilfeller fremdeles overfladisk sammenlignet med 

nemndas vurdering. Her er sak 31 et tydelig eksempel. I bevisgjennomgangen gjennomgås de 

samme bevismomentene. Den eneste forskjellen er at nemnda har en grundigere gjennomgang av 

den medisinske dokumentasjonen. Dette viser seg også i sak 37.  

 

Det er imidlertid fremdeles eksempler på at KFVs vedtak fremstår som mangelfulle i form av at 

relevant dokumentasjon er utelatt. Bevisgjennomgangen i noen av vedtakene fremstår som at den 

er vinklet til konklusjonen, altså at kun momentene som taler for avslag er inkludert. Dette gjelder for 

eksempel i sakene 32 og 36. Disse sakene er imidlertid nå i klart mindretall. Det er mer vanlig at 

sakene ser ut som sak 28, der KFV har foretatt en mer utfyllende gjennomgang.  

 

Nemnda har i større grad begynt å vise til KFVs vurderinger i stedet for å gjengi alle bevismomentene 

selv, slik de har gjort i sak 27. Det er også oftere at de har mangelfulle vurderinger, sammenlignet 

med KFVs grundige bevisgjennomganger. Dette kan man for eksempel se i sakene 35 og 41, der det 

er en tydelig kvalitetsforskjell i KFVs favør.  

 

Eksemplene vi har gjennomgått viser også flere saker der bevisgjennomgangene hos KFV og 

nemnda så å si er like. I sak 44 og 45 er det lite som skiller bevisgjennomgangene både 

kvalitetsmessig og med tanke på innholdet.  

 

Konklusjonene 

 

I så godt som alle konklusjonene bruker KFV standardsetninger, og da som regel uten at det trekkes 

inn øvrige momenter. I sak 43 fremstår konklusjonen muligens mer utfyllende, men etter å ha lest 

mange vedtak blir det tydelig at konklusjonen er en kombinasjon av flere ulike standardsetninger. Vi 

understreker at selv om bruken av standardsetningene gir en viss formening om hva som var årsaken 

til avslaget, ville konklusjonen i mange tilfeller blitt mer forståelig om individuelle momenter også 

hadde blitt inkludert.  

 

Det finnes likevel unntak fra de rene standardiserte konklusjonene. For eksempel har KFV i sak 26 en 

utfyllende og individualisert konklusjon.  

 

Også hos nemnda ser vi en tendens til standardiserte konklusjoner, men de er noe bedre til å dra ut 

momentene som er vektlagt. Momentene blir imidlertid trukket ut ved å ta i bruk standardsetninger, 

hvilket blir tydeligere desto flere vedtak vi leser. Dette er tilfelle i sakene 36 og 42. Når man leser 

vedtakene isolert sett fremstår konklusjonene mer individualisert enn når man ser vedtakene samlet, 

så dette er noe som generelt ikke vil bli tydelig for søkeren.   

 

Overordnet kan vi se at både KFV og nemnda har overfladiske og lite individualiserte konklusjoner. 

Eksempler på dette finner vi i sakene 33, 35 og 38. Nemndas vedtak har imidlertid fremdeles 

varierende kvalitet, og man har eksempler på konklusjoner i hver sin ende av skalaen. Nemndas 

vedtak i sak 47 har en spesielt dårlig og intetsigende konklusjon, mens konklusjonen i sak 46 er et 
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eksempel til etterfølgelse.  

 

Gjennomgangen av sakene fra 2014 viser at det er større grad av likhet i måten å konkludere på i 

KFV sine vedtak, ettersom lignende konklusjoner går igjen i flere vedtak med tanke på form og 

innhold. Eksempler på dette ser vi i sakene 42 og 47.    

 

Helhetsinntrykk 

 

Desto nyere vedtak fra KFV vi leser, jo tydeligere blir det at det har skjedd en forbedring med tanke 

på bevisgjennomgangene. Vi har sett flere eksempler på at bevisene i hovedsak er gjennomgått 

mer utfyllende i KFVs vedtak enn av nemnda. Tendensen med at nemnda har en mer omfattende 

gjennomgang av medisinsk dokumentasjon ser imidlertid ut til å fortsette.  

 

Når det gjelder konklusjonene ser man en endring fra nemndas side, hvor de har gått fra å være 

relativt individualiserte til å bli så å si standardiserte. KFVs konklusjoner har ikke endret seg særlig fra 

tidligere år, og er fremdeles i all hovedsak standardiserte. 

 

Delkonklusjon 

 

Etter en gjennomgang av vedtakene ser vi tydelig hvordan både KFV og nemnda har utviklet seg 

opp gjennom årene. Når det gjelder bevisgjennomgangen går KFV og nemndas vedtak fra å være 

markert ulike til å bli relativt like, med unntak av gjennomgangen av den medisinske 

dokumentasjonen.  

 

KFV har i stor grad blitt bedre til å få frem i vedtakene at det faktisk blir gjort en objektiv vurdering av 

bevismomentene, fremfor at konklusjonen fremstår som å ha vært bestemt før vedtaket ble 

påbegynt. Dette viser seg gjennom at alle relevante bevis blir inkludert, både det som taler for og 

mot innvilgelse eller avslag. I tillegg ser det ut til at KFV i 2012 hadde et hovedfokus på faktum og 

forklaringene i saken, mens dette i de senere årene har blitt noe mer nyansert. Det er viktig å få klart 

frem her at KFV alltid har hatt en objektiv vurdering av søknadene, men at dette først i senere tid 

gjenspiller seg i selve vedtaket.  

 

I nyere tid har KFV blitt bedre til å referere til medisinsk dokumentasjon i saken, men nemnda har 

fremdeles generelt en mer omfattende gjennomgang av slik dokumentasjon. Dette tilsier muligens at 

KFV bør inkludere mer av den relevante medisinske dokumentasjonen enn det som vanligvis blir gjort, 

slik at bevisgjennomgangene kan bli likere også når det gjelder dette. Dette betyr ikke nødvendigvis 

at man må gjengi all medisinsk dokumentasjon, men det er viktig at alle relevante momenter blir 

trukket ut.  

 

Når det gjelder nemndas bevisgjennomganger har de i senere tid blitt kortere, og i større grad vises 

det til vedtakene til KFV. I de vedtakene vi har gjennomgått fremstår det som at nemnda i stor grad 

kun refererer den dokumentasjonen som «mangler» i KFVs vedtak. Dersom KFV kan forbedre 

vedtakene også i forhold til den medisinske dokumentasjonen, kan det muligens føre til at vi ser dette 

i enda større grad fremover enn i 2014.  

 

Både i nemndas og i KFVs vedtak er det i de senere vedtakene lettere å følge den røde tråden i 

bevisgjennomgangen, altså at man ved å lese bevisgjennomgangen forstår hva konklusjonen 

kommer til å bli. Dette bidrar også til å øke leserens forståelse av resultatet i saken.  
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I den tidsperioden vi har sett på har det jevnt over vært varierende hvor individualiserte og forståelige 

konklusjonene har blitt utformet, både hos KFV og nemnda. Begge har gått i retning av økt 

standardisering, men nemnda har særlig i 2014 hatt mer utfyllende konklusjoner enn KFV.  

 

Selv om vi har sett en kvalitetsutvikling hos begge parter, men kanskje særlig hos KFV, er det 

fremdeles en variasjon med tanke på hvordan vedtakene blir forfattet. Verken KFV eller nemnda er 

konsekvente med tanke på vedtakenes kvalitet, og vi ser både gode og dårlige vedtak fra begge.  
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En sammenligning av nemndas stadfestelses- 
og omgjøringsvedtak 
 

Som et supplement til dette prosjektet, synes vi at det er naturlig å sammenligne nemndas vedtak i 

stadfestelsessaker opp mot omgjøringssakene. Det interessante i en slik sammenheng er å se på om 

nemnda er konsekvente, både med tanke på bevisvektingen og oppbyggingen av vedtaket.  

 

Erstatningsnemnda for voldsofre har i tillegg til å være klageinstans for KFV sine vedtak, også en rolle i 

forhold til å være praksisangivende. Det er derfor viktig at nemnda er konsekvente, spesielt i forhold til 

hvordan bevisene vektes, i sammenlignbare saker.  En eventuell inkonsekvens vil gjøre det vanskelig 

for KFV å etablere en ensartet praksis, både når det gjelder hvordan vedtakene utformes og med 

hensyn til vurderingen av bevis. Det er også viktig å ha med seg hensynet til likebehandling av søkere, 

og at partene skal kunne ha en viss grad av forutberegnelighet. 

 

Selv om prosjektets hovedfokus er på omgjøringssakene, mener vi at en ensidig analyse fort kan 

etterlate et misvisende inntrykk av at KFV ofte kommer til feil resultat i denne typen saker. Oversikten 

som er inntatt i kapittelet «Bakteppet» viser at 1 av 4 vedtak fra KFV omgjøres i klageinstansen totalt 

sett. Av disse er det en svært lav andel som omgjøres på grunn av ulik bevisvurdering. Dette tilsier at 

KFVs og nemndas vurderinger harmonerer i de fleste av sakene.  

 

Vi har sett på et mindre antall stadfestelsessaker (18 saker) enn omgjøringssaker (44 saker). Dette er 

fordi vi ønsker at hovedfokuset skal ligge på omgjøringssakene, mens denne delen kun er ment å 

være et supplement til analysen. Vi mener at det interessante i denne delen er å vurdere nemndas 

vedtak opp mot hverandre, og vil derfor ikke knytte noen kommentarer til KFVs vedtak i 

stadfestelsessakene.  

 

Bevisvektingen 

 

Vi påpeker innledningsvis at vi ikke har funnet grunn til å gå inn på de enkelte bevismomentene i 

samme grad som vi har gjort under analysen av omgjøringssakene.  

 

Jevnt over ser vi at mange av stadfestelsessakene har mange av de samme bevismomentene som 

går igjen i omgjøringssakene. Det er imidlertid individuelle forskjeller mellom omgjørings- og 

stadfestelsessakene, som i seg selv kan forklare hvorfor utfallet ble ulikt.  

 

I likhet med omgjøringssakene, dreier nemndas vurderinger seg i stor grad om partenes forklaringer, 

og troverdigheten av disse. Vi ser i flere saker at søkers forklaring i seg selv fremstår som troverdig, men 

at de øvrige bevismomentene, for eksempel biologiske spor, etter nemndas vurdering ikke bygger 

opp under forklaringen i tilstrekkelig grad til at beviskravet kan anses oppfylt. Dette harmonerer også 

med nemndas forklaring av beviskravet «klart sannsynliggjort», ved at det må foreligge bevis utover 

søkers troverdige forklaring.   

 

Et eksempel er sak 48, hvor nemnda har referert en relativt lang og inngående forklaring fra søker, 

mens oppgitt skadevolder benektet å på noen måte ha vært i fysisk kontakt med søker. Av den 

medisinske dokumentasjonen fremgikk det blant annet at det ble oppdaget blåmerker på søkers 

legger to dager etter hendelsen, men at hendelsesforløpet forekom noe ufullstendig og at det ikke 

forelå detaljer i hendelsesforløpet som funnene direkte kunne sammenholdes med. Det ble vurdert at 

søkers reaksjonsmønster kunne passe med at hun hadde vært utsatt for en belastende hendelse, 
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men at andre forhold ikke kunne utelukkes. Det ble ikke funnet indikasjoner på sæd eller blod på 

søkers bukse eller hender/håndledd.  

 

Et annet eksempel er sak 49. I denne saken var skadevolderne ukjente, slik at man kun hadde søkers 

forklaring på hendelsesforløpet. Av den rettsmedisinske protokollen fremgikk det blant annet at det 

ble vurdert å foreligge noe skade på søkers kropp som kunne passe med fremstillingen, men det 

forelå også alternative forklaringer for flere av dem. Søkers adferd var forenelig med at hun hadde 

vært gjennom en overdose og at hun hadde opplevd mange tidligere belastninger, noe som ble 

opplyst å kunne moderere akuttreaksjoner på nye belastende hendelser. Nemnda vurderte at den 

medisinske dokumentasjonen ikke støttet søkers forklaring i tilstrekkelig grad. 

 

I noen av stadfestelsessakene kommer det også tydelig frem at nemnda har vurdert søkers forklaring 

som utilstrekkelig, av ulike årsaker. Et eksempel er sak 54. I denne saken forklarte søker at hun hadde 

fått en drink av oppgitt skadevolder, og at hun ikke husket noe etter dette før hun hadde våknet opp 

i samme seng som oppgitt skadevolder. Hun hadde da hatt noe inne i vagina som hun trodde var 

oppgitt skadevolders penis. Nemnda viste i sin konklusjon blant annet til at hendelsesforløpet fremsto 

som uklart som følge av at søker husket lite av hendelsen. Det kan også være verdt å merke seg at 

skadevolder var ukjent i den aktuelle saken, slik at det ikke forelå andre forklaringer i saken enn søkers 

egen. Den medisinske dokumentasjonen ble heller ikke ansett tilstrekkelig. 

 

Nemnda har også trukket frem søkers sykdomshistorikk i flere av sakene, og lagt vekt på at søker har 

et sammensatt sykdomsbilde. Et eksempel er sak 52. Søker oppga å ha flere reaksjoner etter den 

aktuelle hendelsen, men oppga at hun tenkte mer på et overfall hun hadde opplevd året før. Hun 

hadde også en historie med omsorgssvikt og seksuelle overgrep i barndommen. Nemnda viste til at 

søkers sammensatte sykdomsbilde gjorde at den medisinske dokumentasjonen i mindre grad var 

egnet til å belyse hendelsesforløpet.  

 

I flere av voldtektssakene knyttes nemndas vurdering opp til om straffebudet er oppfylt, altså om det 

faktisk har skjedd en straffbar handling. Spørsmålet blir da om skadevolder har brukt vold eller tvang 

for å skaffe seg den seksuelle omgangen. Dette gjøres særlig i de sakene hvor det fremstår som 

relativt klart at søker og oppgitt skadevolder har hatt seksuell omgang, men at det foreligger 

usikkerhet rundt frivilligheten av den seksuelle omgangen, for eksempel på grunn av motstridende 

forklaringer om hendelsesforløpet. Eksempler på dette er sak 51, 55 og 64. På dette punktet skiller 

stadfestelsessakene seg fra omgjøringssakene som vi har sett på, hvor vi i de sistnevnte ikke fant noen 

saker hvor dette var problematisert på samme måte. For øvrig kan det være verdt å nevne at 

nemnda i noen av stadfestelsessakene, formulerer konklusjonen slik at den knyttes opp mot både de 

objektive og subjektive vilkårene i den aktuelle straffebestemmelsen. Man sier altså for eksempel at 

det ikke er tilstrekkelig godtgjort at den seksuelle omgangen skjedde ved vold eller tvang, og videre 

at det heller ikke er klart sannsynliggjort at oppgitt skadevolder har opptrådt forsettlig eller grovt 

uaktsomt, for eksempel som i sak 64. 

 

Særlig i de stadfestelsessakene hvor spørsmålet er om den seksuelle omgangen var frivillig eller ikke, 

ser vi at nemnda tilsynelatende bruker liten tid på å vurdere oppgitt skadevolders forklaring, ved at 

de refererer svært lite fra den. Dette kommer til uttrykk i eksemplene nedenfor. Det er derfor vanskelig 

for oss å vite om nemnda har ansett oppgitt skadevolders versjon som mer «plausibel», eller om det 

ikke var tilstrekkelig med øvrige bevis i saken. 
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I sak 61 er det referert til søkers forklaring, en setning om at oppgitt skadevolder nektet for å ha 

voldtatt søker, og noe medisinsk dokumentasjon. Nemnda konkluderte med at det forelå 

motstridende forklaringer, og at det ikke forelå øvrige momenter i saken som i tilstrekkelig grad 

underbygde søkers forklaring. De bemerket at årsaksbildet fremsto som sammensatt, og at den 

medisinske dokumentasjonen i stor grad var av refererende karakter. 

 

I sak 63 er det referert til søkers forklaring, en setning om at oppgitt skadevolder bekreftet å ha hatt 

samleie med søker, men hevdet at samleiet var frivillig, og medisinsk dokumentasjon. Det er blant 

annet gjengitt en uttalelse fra en psykologspesialist, hvor det fremkommer at søkers symptomer har 

«klar sammenheng til traumatisk opplevelse i form av opplevd seksuelt overgrep». Nemnda 

konkluderte med at det forelå motstridende forklaringer, og sakens øvrige dokumenter underbygde 

ikke søkers forklaring i tilstrekkelig grad. Psykologspesialistens uttalelse ble avvist av nemnda med den 

begrunnelse at den ikke i tilstrekkelig grad belyste det påståtte hendelsesforløpet.  

 

Til tider er det vanskelig for oss å følge nemndas vurdering av partenes troverdighet når skadevolders 

forklaring kun er gjengitt med en setning. Det kan fremstå som at oppgitt skadevolders benektelse av 

overgrep til tider «trumfer» over de andre bevisene i saken. I andre tilfeller er det momenter som 

«sammensatt sykdomsbilde» eller at den medisinske dokumentasjonen er av refererende karakter, 

som gjør at den medisinske dokumentasjonen mister noe av sin bevisverdi. Da står man ofte igjen 

med kun partenes forklaringer mot hverandre. Med henvisning til at man krever mer bevis utover 

søkers egen troverdige forklaring, gjør dette at man som hovedregel ikke vil kunne oppfylle 

beviskravet «klart sannsynliggjort» i slike tilfeller. 

 

Generelt sett ser vi at de samme momentene i bevisvurderingen går igjen i både stadfestelses- og 

omgjøringssakene. Sakene får likevel ulikt utfall. Dette tilsier at tilstedeværelsen av et gitt moment, 

som for eksempel rask anmeldelse, ikke automatisk medfører at beviskravet er oppfylt. Et 

enkeltmoment som taler for innvilgelse, kan i andre saker tale mot, eller alene ikke være tilstrekkelig til 

å oppfylle beviskravet. Dette viser at det er umulig å oppstille noen «oppskrift» på hva som skal til for å 

bli tilkjent voldsoffererstatning. 

 

Vi oppfatter at nemnda gjør en helhetsvurdering av bevisene også i stadfestelsessakene, men at 

tolkningen av de ulike momentene gjør at beviskravet ikke er oppfylt. Det er derfor vanskelig å påvise 

om nemnda er inkonsekvente i sin vekting av bevisene i henholdsvis omgjørings- og 

stadfestelsessakene. Vi er av den oppfatningen av at vektingen av bevisene ikke nødvendigvis er 

annerledes, men at forskjellen i stor grad er begrunnet i at bevisbildet er ulikt.  

 

Utformingen av vedtakene  

 

Bevisgjennomgangen  

 

Vårt inntrykk er at nemnda også i stadfestelsessakene generelt går grundig og detaljert gjennom de 

ulike bevismomentene som foreligger i saken; søkers og oppgitt skadevolders forklaringer, 

vitneutsagn, og medisinsk og eventuell annen dokumentasjon. I vedtakene fra 2014, som i 

omgjøringssakene, begynner nemnda å referere til KFV sine bevisgjennomganger i stedet for å 

gjengi all relevant dokumentasjon på nytt selv. Dette gjøres for eksempel i sak 56 og 58. Inntrykket vårt 

er at nemnda i disse sakene stort sett refererer noe av søkers forklaring for å sette en «ramme» for det 

anførte forholdet, og deretter nøyer seg med å referere til enkeltmomenter som «mangler» i KFV sitt 

vedtak, eller å gjengi innholdet i ny dokumentasjon som er kommet inn i klageomgangen.  
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Vi ser ingen forskjell mellom nemndas omgjørings- og stadfestelsessaker med tanke på referering av 

medisinsk dokumentasjon, slik som den forskjellen vi så mellom KFV og nemndas vedtak i 

omgjøringssakene. Samtidig er inntrykket vårt at nemnda generelt i stadfestelsessakene går nokså 

detaljert gjennom den presenterte medisinske dokumentasjonen, og inkluderer både informasjon 

som underbygger og taler mot søkers fremstilling. I de sakene hvor det foreligger andre mulige 

årsaker til søkers skader og reaksjoner eller at det foreligger et sammensatt sykdomsbilde, kommer 

dette klart frem underveis i bevisgjennomgangen, i stedet for at det kun nevnes i konklusjonen.   

 

Konklusjonene 

 

På samme måte som i omgjøringssakene kan det også i stadfestelsessakene sies å være noe 

varierende hvordan konklusjonene er utformet. Til dels er konklusjonene i stadfestelsessakene 

temmelig utfyllende og individualiserte, og innehar flere konkrete momenter som er vektlagt i den 

aktuelle saken. Et godt eksempel på dette er sak 56. Nemnda har i denne saken en svært utfyllende 

konklusjon som eksplisitt peker tilbake på momenter i bevisgjennomgangen uten bruk av 

standardsetninger, noe vi mener er et eksempel til etterfølgelse. I andre tilfeller nøyer nemnda seg 

med å kun benytte standardiserte formuleringer som går igjen i en rekke vedtak, for eksempel sak 48, 

53 og 58. 

 

Det gjennomgående inntrykket av stadfestelsessakene er imidlertid at de inneholder en kombinasjon 

av standardiserte og mer individuelle formuleringer. Herunder er det i nesten alle de gjennomgåtte 

stadfestelsessakene vist til motstridende forklaringer mellom søker og oppgitt skadevolder og at den 

medisinske dokumentasjonen ikke underbygger søkers forklaring i tilstrekkelig grad, men i flere saker 

knyttes argumentene i tillegg opp til momenter i den konkrete saken som er referert i 

bevisgjennomgangen. Eksempler på dette finnes i sak 52 og 54.  

 

Når det gjelder bruken av standardformuleringer, ser vi ingen forskjell mellom stadfestelses- og 

omgjøringssakene. I begge tilfeller knytter nemnda standardformuleringene opp mot den konkrete 

saken.  

 

Under gjennomgangen av stadfestelsessakene, gjorde vi oss en interessant observasjon i et av 

vedtakene. Sak 65 inneholder den klart korteste konklusjonen av alle sakene vi har sett på i dette 

prosjektet, med hele to setninger.  

 

Delkonklusjon 

 

Selv om bevisbildet i flere omgjørings- og stadfestelsessaker har klare likhetstrekk, foreligger det også 

individuelle forskjeller som kan forklare og berettige de ulike konklusjonene. Etter vår oppfatning er 

det derfor ikke grunnlag for å trekke noen slutning om inkonsekvens fra nemndas side når det gjelder 

bevisvektingen. De ulike utfallene er snarere et uttrykk for variasjoner i bevisbildet i de enkelte sakene. 

Etter vårt syn gjør nemnda også i stadfestelsessakene en inngående helhetsvurdering av alle 

bevisene i saken, på samme måte som i omgjøringssakene. 

 

Vi finner heller ikke grunnlag for å påvise noen nevneverdig inkonsekvens når det kommer til måten 

vedtaket bygges opp på i omgjørings- og stadfestelsessakene. Inntrykket vårt er at nemnda går 

relativt grundig gjennom bevismomentene i begge typene av saker, men at nemnda oftere viser til 

KFV sine vurderinger i stadfestelsessakene og gjengir mindre av dokumentasjonen selv. Dette fører 

også til at mange av stadfestelsesvedtakene til nemnda er betraktelig kortere enn 

omgjøringssakene, ofte ikke mer enn 2-3 sider lange. Omgjøringsvedtakene er til sammenligning ofte 
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på 4-5 sider eller mer. Dette kan til dels forklares med at omgjøringsvedtakene som oftest inneholder 

en del om erstatningsutmåling, i motsetning til stadfestelsesvedtakene. 

 

Voldtekts- og seksuelle overgrepssaker byr på svært vanskelige vurderinger, og det lar seg ikke gjøre 

å utlede noen «oppskrift» over hvilke momenter som må foreligge før et forhold anses klart 

sannsynliggjort. To saker kan i utgangspunktet se ut til å være sammenlignbare, men det vil alltid 

foreligge individuelle forskjeller i sakene som kan gjøre at den ene saken får et annet utfall enn den 

andre, og det er ikke alltid enkelt å påpeke konkret hva som var «det utslagsgivende momentet» i 

den ene eller andre retningen. Derfor er det viktig at særlig nemnda, i tråd med sin praksisangivende 

rolle, er tydelige i sine konklusjoner på hva slags momenter som er vektlagt, både i omgjørings- og 

stadfestelsessaker. Etter vårt syn kan nemnda generelt sett bli enda bedre på å redusere bruken av 

standardsetninger i konklusjonene sine og heller individualisere de mer, også i stadfestelsessakene. 
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Oppsummering  

 
Voldtekts- og overgrepssaker er de mest utfordrende sakene bevismessig som vi har ved KFV. 

Det kan ofte være få bevis i saken, for eksempel fordi politiet har henlagt saken på et tidlig 

tidspunkt. Dette kan forklares med at politiet har et høyere beviskrav for å idømme straff 

(«utover enhver rimelig tvil») enn beviskravet for å tilkjenne erstatning («klart sannsynliggjort»). En 

straffesak vil naturlig nok bli henlagt dersom det fremstår for politiet som lite hensiktsmessig å 

fortsette etterforskningen, fordi de ikke anser at de har gode nok beviser til å kjøre saken i 

rettssystemet. Det kan medføre at bevismomenter som kan være viktig med tanke på en 

søknad om voldsoffererstatning, som for eksempel sentrale vitneforklaringer og tekniske bevis, 

ikke blir innhentet i straffesaken. De bevismomentene som foreligger kan også være 

motstridende eller sprike i ulike retninger. Det har derfor vært viktig for oss å avklare om vår 

vurdering av bevismomentene er på lik linje med nemndas vurdering. 

 

Vi har også gjennomgått måten vedtakene er bygd opp på og utformingen av konklusjonene. 

I disse sakene vil søkeren være i en særlig sårbar situasjon. Derfor er det ekstra viktig å få tydelig 

frem at alle relevante bevismomenter har blitt tatt med i vurderingen, og tydeliggjøre hvilke 

momenter som har vært utslagsgivende for resultatet i saken.  

 

Samlet sett er det få saker som blir omgjort av nemnda kun på bevisvurdering, også i saker som 

gjelder voldtekt og seksuelle overgrep. Dette tilsier at KFV i stor grad fatter avgjørelser som er i 

tråd med hvor nemnda legger terskelen for beviskravet «klart sannsynliggjort». Det er likevel 

naturlig at det er en viss omgjøringsprosent. Mange av sakene ligger i grenseland for om 

beviskravet er oppfylt eller ikke. Klageinstansen fungerer som en «sikkerhetsventil», i tillegg til at 

den skal være praksisangivende. Nemndas avgjørelser er derfor førende for KFVs behandling 

av tilsvarende saker. 

 

Etter å ha gjennomgått vedtakene, sitter vi igjen med et helhetsinntrykk av at nemnda ser hele 

bevisbildet under ett, og tar en mer individuell vurdering av bevismomentene i den enkelte 

saken. For eksempel kan søkerens troverdighet være utslagsgivende for nemnda, hvor KFV har 

avslått på bakgrunn av motstridende forklaringer. KFV har derimot tendenser til å stille bevisene 

direkte opp mot hverandre, og tillegge momentene «lik» vekt i vurderingen. Denne 

innfallsvinkelen gjør at bevisene ofte «nuller ut» hverandre.  

 

Størst forskjell på bevisvurderingen mellom KFV og nemnda har vi sett når det gjelder vektingen 

av medisinsk dokumentasjon, og vurderingen av søkerens umiddelbare reaksjoner og/eller 

etterreaksjoner. En forklaring på dette kan være at nemnda er sammensatt både av jurister og 

en psykiatrispesialist. I denne typen saker er det ofte de psykiske skadene som er vanskelige å 

vurdere, både når det gjelder omfang og årsakssammenheng. I mange tilfeller har søkeren 

opplevd flere hendelser i livet som kan ha vært utslagsgivende, og det kan da være særlig 

vanskelig å avgjøre hva slags plager og reaksjoner som kan knyttes til hvilke hendelser. 

Nemnda har særskilt kompetanse for å vurdere medisinsk dokumentasjon, mens 

saksbehandlerne på KFV ikke har medisinskfaglig bakgrunn. Vi mener at KFV i større grad burde 

bli bedre på å vurdere om søkerens plager er mer forenelig med den aktuelle straffbare 

handlingen enn andre hendelser som søkeren har opplevd, samt hvor omfattende 

behandlingen har vært og hvilken effekt den har hatt for søkeren.  
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Siden høsten 2014 har KFV hatt et samarbeid med en psykologspesialist for å vurdere 

medisinske spørsmål, men dette har i hovedsak vært knyttet opp mot spørsmål om 

menerstatning, og ikke selve bevisvurderingen. Det kan kanskje være en idé for fremtiden å 

utvikle et tverrfaglig arbeidsmiljø ved KFV, hvor man har et tett samarbeid mellom jurister og 

spesialister innenfor de aktuelle fagområdene. Dette er praksis i andre offentlige instanser som 

vi kan sammenligne oss med, for eksempel Norsk pasientskadeerstatning, NAV og 

forsikringsselskaper. En slik ordning vil antakeligvis gjøre KFV mer kompetent til å vurdere den 

medisinske dokumentasjonen i saken, både i forhold til årsakssammenheng og omfang/effekt. 

Imidlertid er ikke dette realistisk med tanke på dagens budsjettsituasjon.  

 

Det fremstår som klart at det er mange tanker som har vært med i bevisgjennomgangen som 

ikke er nedtegnet på papiret. Vi gjør selvfølgelig en objektiv vurdering av alle bevismomentene 

i saken, men det er ikke alltid at det har kommet klart frem i vedtaket. Dette gjenspeiler seg 

særlig i KFVs vedtak fra 2012, hvor sentrale momenter er utelatt fra bevisgjennomgangen. Det 

er viktig at alle relevante momenter som har vært sentrale for avgjørelsen fremgår av vedtaket, 

ellers er det umulig for søkeren å oppfatte at vi har vektlagt det i vurderingen.  

 

Gjennomgangen av kvaliteten på vedtakene viser at det har vært en utvikling hos både KFV 

og nemnda, men at det fortsatt er variasjoner. Spesielt hos KFV ser vi at det har vært en god 

utvikling med tanke på selve bevisgjennomgangen, og at vi har blitt bedre til å dra ut de 

relevante momentene. Dette gjelder særlig gjennomgangen av medisinsk dokumentasjon. 

Nemnda viser imidlertid mer til KFVs bevisgjennomgang, og supplerer den. Jevnt over ser vi at 

KFV og nemnda i 2014 langt på vei er på lik linje når det gjelder gjennomgangen av bevisene. 

 

I den treårsperioden vi har sett på, ser vi at konklusjonene har vært sprikende når det gjelder 

hvor individualiserte og forståelige konklusjonene har vært, både hos KFV og nemnda. 

Konklusjonene i vedtakene har gått i retning av standardisering hos begge parter. Vi finner 

imidlertid at nemnda er bedre på å individualisere sine konklusjoner. Konklusjonene til KFV er 

mer generelle og mindre utfyllende enn nemndas. Vi opplever at dette gjør resultatet 

vanskeligere å forstå for søkeren, og også mer uangripelig i en eventuell klageprosess. Etter vårt 

syn er utforming av konklusjonene noe som bør fokuseres på fremover.   

 

Når det gjelder nemndas stadfestelsesvedtak kontra omgjøringsvedtakene, har vi ikke funnet at 

det foreligger noen vesentlige forskjeller mellom disse, både med tanke på bevisvektingen og 

utformingen av vedtakene. Individuelle forskjeller gjør at tilsynelatende like saker med samme 

momenter vil kunne få ulikt resultat. Det er derfor ikke mulig å oppstille noen «oppskrift» på hva som 

skal til for å bli tilkjent voldsoffererstatning. 

 

Parallelt med dette prosjektet har KFV også hatt et klart språk-prosjekt internt. Klart språk-prosjektet 

har medført en endring i måten vi skriver vedtak på, og det er nå et større fokus på søkerens 

forståelse av vedtaket. I forbindelse med prosjektet har vi satt fokus på at konklusjonene ikke skal 

bestå av kun standardsetninger. Vi ønsker heller at saksbehandlerne i større grad skal formulere egne 

og individualiserte konklusjoner, som får tydelig frem hva som har blitt vektlagt i avgjørelsen. 

Vedtakene som er skrevet etter at Klart språk-prosjektet ble iverksatt, sommeren 2015, er i hovedsak 

for nye til at de har blitt inkludert i beviskravprosjektet. Vi har derfor ikke noe grunnlag for om, eller 

hvordan, dette eventuelt har endret kvalitetsforskjellen mellom nemndas og KFVs vedtak. Imidlertid 

har vi fått gode tilbakemeldinger fra både søkere og advokater, hvilket tilsier at endringen hos KFV 

har vært til det bedre. Klart språk-prosjektet har også medført at vi har fått på plass en brukermanual, 

som et tiltak for å utviske noen av forskjellene når det gjelder utformingen av vedtakene.  
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Hovedkonklusjon 

 

Etter gjennomgangen av sakene i prosjektet fremstår det som om nemnda foretar en dypere og mer 

konkret vurdering av bevisene enn KFV, og at de foretar en faktisk helhetsvurdering. I flere av sakene 

har det etter vår vurdering heller ikke vært overraskende at nemnda snur KFV sin bevisvurdering. Mye 

kan tyde på at KFV har stilt for strenge krav til de faktiske bevisene i saken, og at summen av bevisene 

derfor ikke har «nådd opp» til beviskravet «klart sannsynliggjort». Det kan imidlertid også forklares med 

at disse sakene ofte byr på tvil, og det generelt er vanskelig å sette noen klar «skillelinje» for hvor 

bevisterskelen skal ligge. I lys av de sakene vi har gjennomgått i prosjektet, er vi av den oppfatning at 

bevisterskelen i noen tilfeller har blitt satt for høyt når KFV har behandlet sakene.  

 

 

 

 

 

 

 


