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DELEGASJON AV AVGJØRELSESMYNDIGHET I VISSE ERSTATNINGSSAKER 

Justis- og politidepartementet delegerer med dette avgjørelsen av visse erstatningssaker til 
regiondirektørene. Erstatningssakene skal behandles etter følgende retningslinjer: 
 
Erstatningskrav  
 
1. Ved erstatningskrav mot kriminalomsorgen, der det samlede kravet ikke overstiger  
kr 100 000,-, avgjør regiondirektøren om staten er erstatningsansvarlig etter alminnelige 
regler eller om staten skal inngå forlik uten å erkjenne ansvar. 
 
Delegasjonen gjelder ikke: 
a) saker som er prinsipielle eller tvilsomme, 
b) erstatningskrav i forbindelse med personskade 
 
Krav om erstatning i medhold av lov om yrkesskadeforsikring skal behandles av Statens 
Pensjonskasse, jfr. Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser § 24. Disse sakene omfattes 
således ikke av delegasjonen.   
 
2. For beløp inntil kr 15 000,- kan regiondirektøren avgjøre søknader om erstatning til 
statstilsatte ved skade på eller tap av private eiendeler i forbindelse med tjenesten i medhold 
av regler gitt ved kgl. res. av 10. juni 1983. Reglene er inntatt i Statens personalhåndbok for 
2006 som punkt 10.22. Erstatningsbeløpet skal føres på kap 430 post 01-22-9 innenfor tildelt 
budsjettramme. 
 
3. Krav om dekning av saksomkostninger i forvaltningssak skal avgjøres etter 
forvaltningsloven § 36.  
 
4.  Avgjørelse i en erstatningssak er ikke et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Reglene i 
loven om klage og omgjøring kommer derfor ikke til anvendelse. 



 
Regresskrav 
 
1. Det følger av lov om skadeerstatning § 2 – 3 nr. 1 at arbeidsgiver kan søke regress hos 
arbeidstaker i tilfelle der staten er blitt erstatningsansvarlig etter arbeidsgiveransvaret.  
 
Om regress skal kreves beror på en skjønnsmessig vurdering hvor blant annet utvist atferd, 
økonomisk evne, arbeidstakers stilling og forholdene for øvrig blir avgjørende. Etter 
departementets praksis skal det mye til før man søker regress hos arbeidstaker. Som 
utgangspunkt kreves at skaden er forvoldt ved grov uaktsomhet eller forsett. Det vises til 
retningslinjer, som er inntatt som punkt 10.20.2 i Statens personalhåndbok for 2006. 
 
Departementet bestemmer at alle saker der erstatning er innrømmet i medhold av rundskrivets 
punkt 1 på grunnlag av feil fra tilsattes side under tjenesteutøvelse, skal sendes departementet 
med begrunnet innstilling om regresspørsmålet, med mindre regiondirektøren ved skriftlig 
beslutning finner det klart at ingen har handlet grovt uaktsomt eller forsettlig og statens 
samlede tap ikke overstiger kr 30 000,-. 
 
2. Hvor skade er oppstått som følge av en erstatningsbetingende handling fra tredjemann, ber 
man om at erstatning blir forsøkt innfordret hos skadevolder eller at erstatningskrav blir 
fremmet i tilknytning til eventuell straffesak.  
 
3. I tilfelle hvor skade som nevnt er forvoldt ved simpel uaktsomhet av en innsatt, kan 
regiondirektøren ut fra en skjønnsmessig rimelighetsvurdering unnlate å innfordre 
erstatningsbeløpet. 
 
Videre delegasjon  
 
Ved erstatningskrav mot kriminalomsorgen der det samlede kravet ikke overstiger 
 kr 15 000,-, kan regiondirektøren delegere avgjørelsesmyndighet etter dette rundskriv til 
leder av lokal enhet. 
 
Opphevelse av rundskriv 
 
Dette rundskriv erstatter tidligere rundskriv G-56/97 av 11. juli 1997, som oppheves.  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Nina Messel e.f.   
avdelingsdirektør        

Kari Meling 
          underdirektør 
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