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Innholdsfortegnelse
Ankende part – A – har i hovedsak gjort gjeldende:
Ankemotparten – Staten v/Forsvarsdepartementet – har i hovedsak gjort gjeldende:
Lagmannsretten bemerker:

Sakskostnader
 

 

Saken gjelder gyldigheten av vedtak i Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av
deltakelse i internasjonale operasjoner («Klagenemnda»). Spørsmålet er om den varige psykiske belastningsskaden som A pådro seg som følge av
tjenestegjøring i FN-styrken UNIFIL i Libanon i 1978 og 1979–1980 er årsak til hele hans uførhet på 100%.

Det er enighet mellom partene om at følgende deler av tingrettens saksframstilling kan legges uprøvd til grunn som ubestridt, jf. tvisteloven § 29-16 andre
ledd:

A, er født 0.0.1956. Han tjenestegjorde i Norges bidrag til FN-styrken UNIFIL i Libanon, i kontingent 1 fra 30. mars 1978 til 30. september 1978, og
deretter etter et opphold, i kontingent 4 fra 1. oktober 1979 til 31. mars 1980.

( ... ) Han var utsatt for en ulykke i 6-årsalder, som påførte kraniebrudd ( . . ). ( .. ) Da han gikk på ungdomsskolen besluttet barnevernsnemnda å søke
han inn på Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri i Oslo, hvor han var til behandling i to perioder ( ... ). Han fullførte der ungdomsskolen. Etter
ungdomsskolen har A forklart at han ønsket å bli agronom og at han fikk arbeidspraksis på X landbruksskole. Han sluttet der fordi han ikke turte å ta
skolegang og var redd for at han ikke ville klare det. Etter noen kortere arbeidsforhold avtjente han førstegangstjeneste fra april 1976 – april 1977. Han
ble ilagt 8 dager vaktarrest ( ... ) under førstegangstjenesten. Han var i arbeid etter førstegangstjenesten, uklart hvor mye, først hos [arb.giver1] (nå
[arb.giver1]) og deretter [arb.giver2].

Etter hjemkomst fra Libanon i 1980 sendte A skademelding til Rikstrygdeverket hvor han blant annet beskriver at han er plaget av mareritt, skyldfølelse
og depresjonstendenser og det er påpekt betydelige problemer i forhold til befal og medsoldater. Legen som har fylt ut erklæringen har bemerket at
saksøker har hatt tilsvarende problemer før han reiste nedover til Libanon.

A søkte om uførepensjon 29. september 1981, men fikk avslag, blant annet fordi han nektet å delta i tiltak, både medisinsk behandling og mer
arbeidsrettede tiltak. I forbindelse med stønadsprosessen i NAV var A hos flere spesialister til utredning: psykiater Thorleif Solheim og psykolog Fred
Asknes. Da han søkte om uførepensjon på nytt 19. juli 1983, ble han henvist til Statens attføringsinstitutt (SAO). Der ble det blant annet foretatt en
nevropsykologisk undersøkelse, hvor det ble konkludert med at A hadde svikt i såkalte frontallappfunksjoner, noe som medførte personlighetsmessige
og intellektuelle funksjonsforstyrrelser. Dette ble ansett om årsaken til hans atferdsproblemer og emosjonelle problemer. NAV fattet den 10. juli 1984
vedtak om 100% uførepensjon der vurderingen fra Statens senter for attføring ble lagt til grunn. Uføretidspunktet ble satt til 1. april1983 (3 mndr før
søknaden ble fremsatt). Årsaken til uførheten ble angitt å være hans nedsatte funksjon som følge av hodeskader basert på utredningen fra SAO. Det ble
også vist til hans manglende fungering i Libanon og på skole, og korte erfaring fra arbeidslivet. A har vært 100% uføretrygdet siden dette tidspunktet.

Den 18. februar 1997 søkte A om ytelser som ung ufør. I søknaden skriver han blant annet: «I og med at jeg kan bevise at jeg har sykdom/skade fra
lenge før fylte 20 år og jeg aldri har greid å få meg fast arbeid og derav heller ikke særlige inntekter, mener jeg at uføretidspunktet er satt feil. Jeg ble
kjent 100% arbeidsufør, men fra et langt senere tidspunkt enn da mine plager virkelig startet.» Hodeskadene ved 6 års alder og ved 17 og 18 års alder
ble trukket frem som årsaker. Libanontjenesten ble ikke nevnt.

I innstillingen fra trygdekontoret den 30. september 1997 ble det tilrådet å tilstå rettigheter som «ung ufør» med uføretidspunkt fra 21. juli 1976. Det ble
lagt til grunn at han allerede i ungdomsskolen hadde utviklet så store avvik at han ikke ville greid å skaffe seg inntekt og vanlig arbeid. Det ble vist til at
han i den korte karrieren hadde hatt småjobber som hadde vart i cirka et halvt år, det siste i 1982. Det ble trukket frem at tendensen i hele hans
yrkeskarriere hadde vært at han ikke klarte å holde på tilsettingsforhold. Vurderingen ble gjort på bakgrunn av tidligere inntektsforhold og ikke konkrete
opplysninger fra arbeidsgiverne.

Fylkestrygdekontoret redegjør i sitt vedtak for As tjenestegjøring i Libanon frem til mars 1980 og skriver «Vi tviler ikke på at han kan ha vært delvis
arbeidsufør i denne perioden, men finner ikke at vi kan si at han var varig minst 50% ufør så lenge han ble godtatt i forsvaret». Det ble deretter lagt til
grunn at han var minst 50% varig ufør fra hjemkomsten fra Libanon i mars 1980.

De posttraumatiske plagene var ikke tema for konsultasjoner hos fastlegen før i 2005. I konsultasjonen den 17. februar 2005 fremgår det at han hadde
slitt med vedvarende angstaktivering og søvnproblemer samt symptomer på PTSD problematikk. I forbindelse med søknad om billighetserstatning ble
A vurdert av psykiater Kjersti Narud ved NMP. I erklæringen fra mai 2006 er diagnosen vurdert som dystymi, agorafobi og angstlidelse. Narud la til
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grunn at A hadde store tilpasningsvansker i skoleårene og at disse problemene hadde fulgt han også etter tjenesten. As nekt av å delta på arbeidstrening i
1980 ble beskrevet som «svært spesiell». Narud mente det ikke var årsakssammenheng mellom mulige posttraumatiske plager etter oppholdet i Libanon
og hans rigide holdning til trygdens arbeidsrettede tiltak. Hun tilskrev dette As avvikende personlighetstrekk og manglende evne til samarbeid og
infleksibilitet. Hodeskaden fra 6-årsalder ble vurdert som medvirkende årsak til hans avvikende personlighetstrekk. Angsten og depresjonsplagene ble
antatt å være forårsaket av opplevelser i Libanon, og avvikende personlighetstrekk hadde medvirket til plagene.

A fremmet søknad om kompensasjon for psykiske belastningsskader, under ordningens del I. Ved utredning av kompensasjonssaken ble det i august
2011 innhentet spesialisterklæring fra psykiater Carl Ivar Dahl. Dahl vurderte at de dysfunksjonelle reaksjonene under skoletiden med sikkerhet hadde
en sammensatt bakgrunn. Han trakk frem de fysiske traumene mot hodet og den vanskelige hjemmesituasjonen. Om As funksjonsevne skriver Dahl
blant annet:

selv om en kan postulere en sannsynlig sårbarhet hos søkeren, synes det etter gjennomgang av hans historie rimelig å anta at han ville kunne ha hatt
muligheter for videre arbeidsfunksjon, hvis han ikke hadde blitt traumatisert under sin UNIFIL-tjeneste. Både tidsmessig og symptommessig viste
hans initiale reaksjoner en tydelig PTSD-profil. Libanon tjenesten anses med sannsynlighetsovervekt å være årsaken til arbeidsuførheten.

Statens pensjonskasse har tilkjent A 259.824 kroner i billighetserstatning for påførte psykiske belastningsskader og i vedtak 20. februar 2014 innvilget
de A full kompensasjon etter kompensasjonsordningen del I (35G).

A fremmet den 13. september 2012 krav om kompensasjon under kompensasjonsordningen del II. Statens pensjonskasse innvilget han 50%
kompensasjon etter ordningens del II. Det innebærer at han til sammen er tilkjent 2.872.025 kroner (50% av 65 G). Begrunnelsen for å tilkjenne kun
50% kompensasjon var at det ble funnet at A uansett ville vært minst 50% arbeidsufør selv om han ikke hadde tjenestegjort i Libanon. Klagenemnda har
ved vedtak av 13. juni 2016 stadfestet vedtaket fra Statens pensjonskasse med hovedsakelig samme begrunnelse.

A har ved stevning 19. september 2016 bragt saken inn for Hedmarken tingrett som avsa dom i saken 7. april 2017 med slik slutning:
1. Staten v/Forsvarsdepartementet frifinnes.

 

2. A dømmes til å betale Staten v/ Forsvarsdepartementet s sakskostnader med 85.426 – åttifemtusenfirehundreogtjueseks – kroner.
 

A har anket tingrettens dom til Eidsivating lagmannsrett. Anken gjelder bevisbedømmelsen og rettsanvendelsen. Ankeforhandling ble holdt 20. og 21. mars
2018 i Hamar Tinghus. A avga forklaring. Bevisførselen for øvrig fremgår av rettsboken.
 
 
Ankende part – A – har i hovedsak gjort gjeldende:
Staten har bevisbyrden for at A, uavhengig av PTSD, ville ha vært 50% ervervsmessig ufør, jf. Rt-1999-1473. Staten har ikke oppfylt denne bevisbyrden.

Det bestrides at A har en personlighet som gjør at han ikke ville kunne ha klart å komme i arbeid fullt ut, dersom man ser bort fra tjenesten i Libanon.

As utfordringer på skolen har i praksis ikke hatt noen avgjørende betydning for ervervsevnen. A fungerte greit i arbeidslivet fra før førstegangstjenesten til
og med det siste oppholdet i Libanon, og hvor han i 1980 fikk PTSD symptomer. Årsaken til hans kortvarige arbeidsforhold var ikke at han fikk sparken. As
erfaringer fra arbeidslivet og forsvaret viser at han ikke hadde tilpasningsproblemer.

Heller ikke den mulige hjerneskaden som A fikk etter et fall i 6-års alderen, har hatt noen praktisk betydning for hans ervervsevne. A begynte på skolen til
normal tid, og han fungerte i arbeid på et visst nivå frem til 1980.

Spesialisterklæringen fra psykiater Carl-Ivar Dahl er grundig, og det er ikke påvist noen feil i erklæringen. Dahls konklusjoner støttes av behandlende
militærpsykolog Bjørn Brattebergs vurderinger.

Psykiater Kjersti Narud tar feil når hun legger til grunn at A hadde samarbeidsproblemer i Libanon. Narud tar også feil når hun utttaler at hans store
atferdsvansker på skolen og tilpasningsvansker i barne- og ungdomsår har fulgt ham også etter endt tjeneste i Libanon.

Der er lagt ned slik påstand:
1. Klagenemndas vedtak av 13. juni 2016 kjennes ugyldig.

 

2. A tilkjennes sakens omkostninger for ting- og lagmannsrett.
 
 
 
Ankemotparten – Staten v/Forsvarsdepartementet – har i hovedsak gjort gjeldende:
Det er A som kravstiller som har bevisbyrden ved absolutt tvil. Det er ikke grunnlag for å snu bevisbyrden i denne saken.

Staten gjør ikke gjeldende en alternativ hypotetisk årsakssammenheng, slik som i Rt-1999-1473. Staten bestrider at det foreligger relevant
erstatningsbetingende årsakssammenheng.

I denne saken dreier det seg om selvstendig virkende årsaker til As manglende ervervsevne. Tapet skal da fordeles mellom hver skadeårsak.

Klagenemnda er en bredt sammensatt og uavhengig nemnd, jf. forskrift om kompensasjonsnemnda § 5. Det er derfor grunn til å legge vekt på klagenemndas
vurderinger.

Ved bevisvurderingen har begivenhetsnære og objektive bevis særlig vekt. Opplysninger fra parter og vitner med partsbindinger, i motstrid med bildet som
følger av begivenhetsnære bevis, har mindre vekt.

Det er mindre grunn til å legge vekt på sakkyndige vitner som baserer sine vurderinger på et begrenset grunnlagsmateriale, eller som har bindinger til
partene. Retten er heller ikke bundet av sakkyndiges premisser og vurderinger.

Minst 50% av As ervervsmessige uførhet skyldes forhold uavhengig av tjenesten i Libanon. Retten trenger ikke å ta stilling til årsaken for denne uførheten,
for eksempel om denne skyldes hjerneskade.

A fungerte ikke tilfredsstillende før han reiste til Libanon. Han hadde betydelige atferdsproblemer i skole og familie fra ung alder. Det vises eksempelvis til
erklæring fra Z skole 2. november 1968, brev fra T skole til Y skolestyre 19. oktober 1971, brev fra skolepsykologisk kontor til Statens senter for barne- og
ungdomspsykiatri 7. mars 1972 og staffrapport fra Statens senter for BUP 6. april 1972.

Etter fullført ungdomsskole kom han ikke i fast arbeid, og hadde problemer med å holde på jobber. Det vises til epikrise fra [sykehus] 16. januar 1981, As
søknad om å bli vurdert som ung ufør 18. februar 1997, U trygdekontors vurdering 30. september 1997 og til opplysninger gitt til psykiater Carl-Ivar Dahl.

A fungerte ikke tilfredsstillende i Libanon. Han hadde betydelige problemer i forhold til medsoldater og befal. Han fikk refs for ureglementert fravær og han
nektet gjennomføring av vaktarrest. Dette viser et mønster med problemer i forhold til autoriteter. Det vises til sykekort 26. mars 1980 og skademelding 19.
november 1980.

Heller ikke etter tjenesten i Libanon fungerte A tilfredsstillende. De betydelige problemene med å fungere i samfunnet og i arbeidslivet vedvarte, og viser en
kontinuitet i forhold til de samme problemene som tidligere.

A ble uføretrygdet på grunn av hodeskader, med de følgene dette har for hans sosiale fungering. Det vises til utredning fra Statens attføringsinstitutt 3. juli
1984 og trygdekontorets vurdering 10. juli 1984. Uførhetstidspunktet ble satt tilbake i forbindelse med søknaden som ung ufør.

http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/rt-1999-1473
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As sårbarhet og hans inngangsinvaliditet har realisert seg før tjenesten i Libanon. Libanon-tjenesten er en underordnet faktor i årsaksbildet frem til 2005.

En sakkyndig erklæring kan ikke gis større vekt enn det faktum den bygger på. Psykiater Carl-Ivar Dahls erklæring legger et annet faktum til grunn, og må
derfor tillegges mindre vekt. Denne erklæringen bygger dessuten i stor grad på As egne opplysninger gitt til lege på et vesentlig senere tidspunkt, og har
derfor svakere bevisverdi.

Dahl legger bevisst mindre vekt på tidsnær objektiv dokumentasjon, han diskuterer ikke diagnosekriteriene for F62.0 i ICD 10 slik mandatet krever, og hans
erklæring bygger på flere uriktige premisser. Det korrekte årsaksbildet har et annet tyngdepunkt enn det Dahl har lagt til grunn for sin vurdering.

Psykiater Kjersti Naruds erklæring bygger på et bredt faktum og gjennomgang av dokumentasjon, i tillegg til konsultasjon. Hennes vurderinger støttes av
bevisbildet for øvrig, og må tillegges betydelig vekt. Naruds vurderinger er lagt til grunn i Trygderettens kjennelse 16. april 2010 i sak om menerstatning.

Når det gjelder forklaringen fra As behandler, militærpsykolog Bjørn Bratteberg, så bygger denne på opplysninger fra pasient til behandler om pasientens
tilstand på et vesentlig senere tidspunkt. Bratteberg har som behandler ikke tidligere vurdert As ervervsevne.

Nevropsykolog Svein Stubruds vurdering av As kognitive kapasitet er basert på et begrenset faktisk grunnlag. Stubruds vurdering og evnetester har dessuten
begrenset betydning for spørsmålet i vår sak, ettersom den ikke omfatter tester av sosial fungering eller evnen til å fungere i arbeidslivet. Stubruds vurdering
utelukker uansett ikke frontallappskader.

Når det gjelder As egne forklaringer vises det til hans søknad som ung ufør 18. februar 1997 og at posttraumatiske plager som årsak til hele uførheten først
nevnes i 2005.

Der er lagt ned slik påstand:
1. Anken forkastes.

 

2. Staten v/Forsvarsdepartementet tilkjennes sakens kostnader for lagmannsretten.
 
 
 
Lagmannsretten bemerker:
Lagmannsretten har full prøvingskompetanse i forhold til klagenemndas vedtak.

Lagmannsretten vil først redegjøre for de ulike kompensasjons- og erstatningsordningene for veteraner etter internasjonale operasjoner.

Før 2005 hadde veteraner erstatningsrettslig vern for psykiske skader etter yrkesskadeforsikringsloven dersom den psykiske skaden var en yrkesskade eller
sykdom likestilt med yrkesskade. Dersom vilkårene for erstatningsansvar etter yrkesskadeforsikringsloven ikke var oppfylt, ville staten kunne bli
erstatningsansvarlig på ulovfestet objektivt grunnlag.

For å styrke erstatningsvernet for veteraner fastsatte Forsvarsdepartementet 2. desember 2004 forskrift om billighetserstatning for psykiske
belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner mv. Forskriften trådte i kraft 1. januar 2005. Etter forskriftens § 3 gis erstatning til
personer som er påført en psykisk belastningsskade som følge av tjenestegjøring i en internasjonal operasjon. Den psykiske belastningsskaden må i tillegg
medføre en varig medisinsk invaliditet tilsvarende 15% eller mer. Maksimal erstatning utgjør 6 ganger folketrygdens grunnbeløp.

I Ot.prp.nr.67 (2008–2009) Om lov om endring i lov av 2. juli 2004 nr. 59 om personell i Forsvaret (styrking av rettighetene til veteraner etter internasjonale
operasjoner) ble det foreslått å innføre et lovfestet objektivt erstatningsansvar for skader og sykdommer som militært og sivilt personell pådrar seg som
følge av tjeneste i internasjonale operasjoner.

Forsvarspersonelloven § 12b første ledd som trådte i kraft 1. januar 2010, lyder:

Staten skal uavhengig av skyld erstatte tap påført sivilt personell, militært tilsatte eller vernepliktige på grunn av skade eller sykdom oppstått som følge
av tjeneste i internasjonal operasjon, herunder psykiske belastningsskader.

Når det gjaldt erstatningskrav fra veteraner fra tidligere operasjoner, og som ikke var omfattet av den nye bestemmelsen om objektivt erstatningsansvar,
heter det i Ot.prp.nr.67 (2008–2009) på side 8:

Forsvarsdepartementet har hatt en rekke utfordringer ved håndtering av erstatningskrav fra veteraner etter internasjonale operasjoner som følge av
psykiske belastningsskader. Dagens regler har ikke vist seg godt nok egnet til å håndtere kravene og dette har skapt et høyt konfliktnivå mellom
arbeidsgiver og de tidligere arbeidstakerne. Etter departementets syn er det et klart behov for å finne en løsning på disse eldre sakene. Departementet
mener at dette best kan gjøres ved å innføre en særskilt kompensasjonsordning for de som har pådratt seg psykiske belastningsskader.

De fleste eldre sakene relaterer seg til den norske innsatsen i United Nations Interim Force in Libanon, forkortet UNIFIL, i perioden 1978–1998. Det
foreslås derfor at forslaget omfatter personell som har tjenestegjort fra 1978 og frem til ikrafttredelse av det objektive ansvaret etter
forsvarspersonelloven.

Forsvarsdepartementet fastsatte 22. desember 2009 forskrift om særskilt kompensasjonsordning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i
internasjonale operasjoner («Kompensasjonsforskriften»). Vilkårene for kompensasjon fremgår av forskriftens § 3:

Personer som har pådratt seg varig psykisk belastningsskade som følge av tjenestegjøring i internasjonal operasjon og som har medført varig
ervervsmessig uførhet, har krav på kompensasjon etter denne ordningen.

De alminnelige krav til årsakssammenheng gjelder. Det må være sannsynlighetsovervekt for at tjenesten i en internasjonal operasjon er årsak til den
psykiske belastningsskaden. For å legge til grunn slik årsakssammenheng, må det blant annet fremlegges en spesialisterklæring utarbeidet i samsvar
med mandat fra Forsvarsdepartementet.

Kompensasjonens størrelse fremgår av § 4. Ved 100% varig ervervsmessig uførhet ytes kompensasjon tilsvarende 35 ganger folketrygdens grunnbeløp. Ved
lavere erstatning enn 100% reduseres kompensasjonen tilsvarende.

Kompensasjonsforskriften ble endret ved forskrift 18. juni 2012 nr. 647. Den tidligere 35 G-ordningen inngikk etter dette i forskriftens del I, og det ble
tilføyd en ny 65 G-ordning i forskriftens del II. Vilkårene for kompensasjon etter 65 G-ordningen følger av § 4a:

Personer som oppfyller vilkårene for kompensasjon etter § 4, og som i tillegg oppfyller de beviskrav og bevistema som gjelder etter det lovfestede
objektive ansvaret i forsvarspersonelloven § 12b, har krav på kompensasjon etter del II av denne ordningen.

Beviskravene for årsakssammenheng mellom tjenesten i en internasjonal operasjon og den varige psykiske belastningsskaden er forskjellige i ordningen om
billighetserstatning og de to kompensasjonsordningene. I Forsvarsdepartementets tolkningsnotat 22. november 2010 vedrørende forskrift om særskilt
kompensasjonsordning for psykiske belastningsskader heter det:

Grunnvilkåret for kompensasjon etter forskriften er at det må sannsynliggjøres en årsakssammenheng mellom tjenesten i en internasjonal operasjon og
den varige psykiske belastningsskade. Den psykiske skaden må ha inntrådt som følge av selve tjenestegjøringen og det må foreligge
sannsynlighetsovervekt for slik årsakssammenheng. Dette er det samme utgangspunkt som i forskrift av 2.12.2004 nr. 1563 om erstatning for psykiske
belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner mv. Beviskravet er imidlertid strengere for den særskilte
kompensasjonsordningen. Da de fleste kravene under kompensasjonsordningen ligger langt tilbake i tid, skal beviskravet praktiseres lempeligere enn
etter et krav under de alminnelige erstatningsmessige grunnlag.
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For å legge til grunn slik årsakssammenheng er utgangspunktet at det skal fremlegges en spesialisterklæring utarbeidet i samsvar med mandat fra
Forsvarsdepartementet. ( ... ) Erklæringer utarbeidet i forbindelse med krav om billighetserstatning (forskrift 02.12.2004) vil i utgangspunktet ikke
kunne brukes, da blant annet dokumentasjons- og beviskravet etter kompensasjonsordningen er strengere enn etter ordningen med billighetserstatning.

I Forsvarsdepartementets høringsnotat 30. mars 2012 i forbindelse med forslag til endring av kompensasjonsforskriften, heter det om krav til
årsakssammenheng:

Kompensasjonsordningen forutsetter at skadelidte har pådratt seg en varig psykisk belastningsskade og at denne har gitt en varig ervervsmessig uførhet.

( ... )

Skadelidte har bevisbyrden, og må sannsynliggjøre at den psykiske belastningsskaden vedkommende har pådratt seg har oppstått som følge av
tjenestegjøring i en internasjonal operasjon. Likeså påligger det skadelidte å sannsynliggjøre at den psykiske belastningsskaden har medført en varig
ervervsmessig uførhet.

Forsvarsdepartementet avga 7. november 2014 et presiserende tolkningsnotat etter tilføyelsen av del II i kompensasjonsforskriften. Om krav til
årsakssammenheng heter det:

Etter forsvarspersonelloven § 12b er det de alminnelige krav til bevis som gjelder, og det skal derfor foretas en strengere vurdering av bevis i disse
sakene enn i saker etter 35 G-ordningen.

( ... )

I denne sammenheng er det grunn til å minne om forskjellen mellom 35 G-ordningen og 65 G-ordningen. Etter førstnevnte ordning kan det legges til
grunn en lempeligere vurdering av krav til bevis i den enkelte sak. Som nevnt kan kravet til årsakssammenheng være oppfylt etter 35 G-ordningen selv
om det er fravær av bevis som i tid ligger tett opptil de hendelsene som har påført en psykisk skade, mens det kun rent unntaksvis vil være tilfelle etter
65 G-ordningen.

Klagenemnda la til grunn at A ble påført en varig psykisk belastningsskade som følge av tjenestegjøring i Libanon.

Spørsmålet er etter dette om denne psykiske belastningsskaden er årsaken til hele skadelidtes ervervsmessige uførhet.

Kravet til årsakssammenheng skal vurderes etter betingelseslæren: «Årsakskravet mellom en handling eller unnlatelse og en skade er vanligvis oppfylt
dersom skaden ikke ville ha skjedd om handlingen eller unnlatelsen tenkes borte», jf. Rt-1992-64 (P-pilledom II).

Fire psykologer og psykiatere har uttalt seg om As personlighet og ervervsevne.

Psykiater Kjersti Narud avga 12. mai 2006 en spesialisterklæring til Statens Pensjonskasse i forbindelse med at A hadde søkt billighetserstatning. Narud fant
at A oppfylte diagnosene F34.1 Dystymi, F40.0 Agorafobi og F41.1 Panikklidelse.

I spesialisterklæringen heter det:

I 1978 i første kontingent, er det allment kjent at det var mange traumatiske episoder de soldatene som da kom ned måtte forholde seg til, og som de
ikke hadde trening til. Pasientens angivelse av at det var traumatisk å være der anses derfor rimelig å anta. Hans angivelse av at det var fysisk og psykisk
belastende å være hundefører i fjerde kontingent antas også som rimelig, og en del av hans plager i dag kan med rimelighet antas å stamme fra tiden i
Libanon. Pasienten har imidlertid hatt betydelige atferdsvansker forut for tjenesten i Libanon, hans håndtering av trygdeetatens anmodning og forsøk på
å få ham i arbeidstrening rundt 1980 anses som svært spesiell. Pasienten nektet enhver form for forsøk på rehabilitering, og det var umulig å få ham til å
samarbeide. Dette kunne selvsagt ses på som et resultat av oppholdet i Libanon, men det vurderes ikke som sannsynlig. Trolig er det pasientens
avvikende personlighetstrekk og manglende evne til samarbeid og infleksibilitet som har ført til dette, noe som også fremgår av vedlagte
saksdokumenter. Det er således på forhånd hos pasienten foreligget avvikende personlighetstrekk i ustabil/dyssosial retning, og en trolig medvirkende
årsak til dette synes å være pasientens hodeskade da han var 6 år gammel. Han fikk da en kompresjonsfraktur occipitalt/frontalt, og det er funnet
endringer ved CT caput som trolig skyldes denne kompresjonsfrakturen. Hans manglende evne til sosial tilpasning kan ha som årsak en skade i de
frontale regioner.

Som nevnt ovenfor er vilkårene for å få tilkjent billighetserstatning at personen har blitt påført en psykisk belastningsskade som følge av tjenestegjøring i en
internasjonal operasjon, og at denne belastningsskaden har medført en medisinsk invaliditet på minst 15%. Spørsmålet om As ervervsevne inngikk således
ikke i mandatet for spesialisterklæringen. Narud ønsket i sin forklaring for lagmannsretten ikke å gå inn på dette forholdet.

Militærpsykolog Bjørn Bratteberg har behandlet A siden 2007 for PTSD og depresjon.

Bratteberg forklarte at As arbeidsevne er varig svekket som følge av depresjon, og at det i dag er umulig for ham å arbeide full tid. Bratteberg mente
imidlertid at det var bra for A å komme i forsvaret, at han fungerte greit under førstegangstjenesten nordpå, noe som ikke er forenlig med depresjon, og at
han ikke var deprimert da han reiste til Libanon i 1978. Bratteberg ga uttrykk for at det kunne ha gått bedre med A dersom han ikke hadde blitt utsatt for
traumatiske opplevelser i Libanon, og at han ellers ville kunne ha fungert 100% i arbeidslivet.

Psykiater Carl-Ivar Dahl avga 27. august 2011 en spesialisterklæring til Statens Pensjonskasse i forbindelse med at A fremsatte krav om erstatning etter 35
G-ordningen. Dahl fant at A oppfylte diagnosene til F62.0 Personlighetsendringer etter katastrofeopplevelse og F34.1 Dystymi. Dahl la ved den
diagnostiske vurderingen «mindre vekt på forhistorien med problemer og problemadferd i forhold til skole [og] det offentlige tiltaksapparatet i senere
skoleår».

I spesialisterklæringen fremgår følgende vurdering av As ungdomstid, tiden i forsvaret og i arbeidslivet før, under og etter operasjonene i Libanon:

Hans mange dysfunksjonelle reaksjoner gjennom skoletiden hadde med sikkerhet sammensatt bakgrunn. Han hadde de fysiske traumene i sin historie,
og hans hjemmesituasjon var komplisert. Men det synes ikke å ha hatt en vesentlig innflytelse på hans liv og adferd før konflikten med skolen.

Etter avsluttet skolegang kom han i arbeid. Han angir at han hadde fabrikkarbeid på [arb.giver3] i ca 1 år, deretter anleggsarbeid hos [arb.giver4] frem til
militærtjeneste. Han forteller at han da hadde tilbud om jobb når han kom tilbake fra militærtjeneste.

Han søkte seg så til tjeneste ved UNIFIL, og kom inn i den første kontingenten som ble sendt til Libanon. Da han kom hjem fra denne tjenesten
gjennomførte han hundeførerkurs, samtidig med at han arbeidet ved jernbanen. Han meldte seg så på for ny periode ved UNIFIL.

Det virker m.a.o. som om A i disse årene fungerte rimelig bra. Han var i arbeid fra avsluttet skolegang, og han ble antatt til avtjening av militærtjeneste.
Videre ble han godtatt til tjeneste ved UNIFIL i to omganger.

Etter hjemkomsten var han igjen en stund i arbeid, inntil han ble dårlig og måtte sykemeldes – senere uføretrygdes.

Dahl konkluderer med at As arbeidsuførhet primært har sin årsak i traumeskadene knyttet til tjenestegjøringen i UNIFIL, og uttaler i denne forbindelse:

Når det gjelder sårbarhet som kan knyttes til mulig problematisk personlighetsutvikling med basis i psykiske og fysiske forhold i barndom og oppvekst,
har jeg pekt på vanskene ved å målsette det i denne sammenhengen, og det er vanskelig å forstå hans aktuelle invalidiserende lidelse på et slikt
grunnlag.

Selv om en kan postulere sårbarhet hos søkeren, synes det etter gjennomgang av hans historie rimelig realistisk å anta at han ville kunne hatt muligheter
for videre arbeidsfunksjon, hvis han ikke hadde blitt traumatisert under sin UNIFIL-tjeneste. Både tidsmessig og symptommessig viste hans initiale
reaksjoner en tydelig PTSD-profil. Dette symptombildet er den dag i dag så tilstedeværende at det fortsatt gir grunnlag for samme diagnose. På grunnlag
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av denne vurderingen konkluderes det med at det er overveiende sannsynlig at den aktuelle arbeidsuførheten primært må oppfattes å ha sin årsak i
traumeskadene knyttet til tjenestegjøringen i UNIFIL (Sannsynlighet over 50%).

Spesialist i klinisk nevropsykologi Svein Stubrud har foretatt en vurdering av As kognitive funksjoner og arbeidsevne. I hans rapport til U legesenter 24.
august 2015 konkluderer han med at A har «jevn evneprofil med fungering i normalområdet», og at testresultatene samlet sett ikke gir grunnlag for at A har
«kognitiv svikt som kan forstås ut fra at det foreligger en hjerneskade». Stubrud skriver videre:

Det faktum at pasienten har avtjent militærtjeneste og også gjennomført FN-tjeneste i Libanon taler mot at pasienten kan ha en større funksjonssvikt på
hjerneorganisk grunnlag. ( ... )

Når det gjelder arbeidskapasitet må pasienten klart vurderes å ha kognitiv kapasitet til å kunne håndtere et ordinært arbeidsforhold, derimot vil han ut i
fra en påvist PTSD-tilstand, klinisk depresjon og et noe distansert forhold til samfunnet antageligvis få store utfordringer med å kunne fungere i et
ordinært arbeidsforhold.

Lagmannsretten legger etter dette til grunn at de to sakkyndige som har foretatt de mest omfattende undersøkelser av A og vurdert hans ervervsevne,
militærpsykolog Bratteberg og psykiater Dahl, begge er av den oppfatning at As arbeidsuførhet skyldes tjenesten i Libanon. Lagmannsretten legger videre
til grunn, særlig basert på nevropsykolog Stubruds vurdering og det faktum at A har vært i ordinært arbeid og gjort tjeneste i forsvaret, at han har kognitiv
kapasitet til å håndtere et ordinært arbeidsforhold.

Klagenemnda har i sitt vedtak stilt spørsmål ved psykiater Dahls vurdering av at As arbeidsuførhet skyldes tjenesten i Libanon. Klagenemnda viser til
skademelding 19. november 1980 til Rikstrygdeverket hvor det fremkommer at «skadelidtes problemer under og i etterkant av tjenesten, tilsvarer de
problemer han har hatt før tjenesten», og hvor det pekes på «skadelidtes omfattende problemer fra 5. klasse og fremover». Klagenemnda viser videre til As
søknad om og senere godkjenning som ung ufør.

Klagenemnda legger ved bevisbedømmelsen betydelig vekt på tidsnære nedtegnelser foretatt i nær tid etter tjenesten i Libanon, og uttaler videre:

Disse beskriver at skadelidtes avvikende adferd og problemer i etterkant av tjenesten, sammenfaller med de symptomer skadelidte hadde forut for
tjenesten. Etter nemndas syn gir dette sterke holdepunkter for at skadelidte ikke ville klart å stå i arbeid dersom tjenesten tenkes borte. Nemnda viser i
denne forbindelse også til at det i Folketrygdens vurdering av om skadelidte oppfyller vilkårene for ung ufør, datert 30. september 1997, fremgår at
skadelidte allerede i ungdomsskolealderen hadde fått så store problemer at han ikke ville klart å skaffe seg inntekt ved vanlig arbeid. Ut fra den
foreliggende bevissituasjon, fremstår det som overveiende sannsynlig at skadelidtes problemer forut for tjenesten, som i hovedsak er vurdert å ha
sammenheng med hans hodeskade, ville hatt betydning for hans ervervsmessige uførhet også om tjenesten tenkes borte. Dette underbygges av at
skadelidte i sin søknad om å bli vurdert som ung ufør, selv fremholdt at det er hans hodeskade [som] er årsaken til at han har lite yrkeserfaring og at han
har opparbeidet seg lite pensjonspoeng, samt at han har gått arbeidsledig over lengre perioder.

Lagmannsretten finner det ikke tvilsomt at A i barne- og ungdomsårene hadde betydelige problemer blant annet i forhold til skolegang, hvor han hadde mye
ugyldig fravær og en aggressiv og utfordrende atferd. Det er imidlertid et faktum at han gjennomførte 9-årig skole innenfor normert tid. Etter det
lagmannsretten forstår avla han avsluttende eksamen på ungdomsskolen før sommerferien i 1972. A var da knapt 16 år gammel.

Høsten 1972 tok han kontakt med arbeidskontoret i U for å søke arbeid, men uten å få noe å gjøre. I en rapport fra Statens senter for barne- og
ungdomspsykiatri 3. februar 1973 fremgår det imidlertid at A er i «samme situasjon som en gruppe på 20-30 andre ungdommer i U, som går arbeidsløse
etter endt ungdomsskole».

Frem til A knapt 20 år gammel påbegynte førstegangstjenesten i militæret i april 1976 var han, som nevnt, i arbeidspraksis på X landbruksskole samt hadde
noen kortere arbeidsforhold, blant annet på [arb.giver6]. Det foreligger ingen opplysninger om at A i denne perioden skal ha hatt noen spesielle utfordringer.
Lagmannsretten finner ikke å legge vekt på at A i denne tiden ikke har hatt en fast jobb over en lengre periode, ettersom det ikke kan anses som uvanlig for
en ungdom på hans alder uten særlige kvalifikasjoner, å ha kortere og varierende arbeidsforhold i påvente av innkalling til førstegangstjeneste.

Under førstegangstjenesten fikk A 8 dager vaktarrest for «ordreunnlatelse». A har forklart at dette skyldes at han stakk av fra «helvetesuken».
Lagmannsretten finner ikke å kunne tillegge dette forholdet særlig vekt i forhold til spørsmålet om hans ervervsevne. Heller ikke militæret synes å ha funnet
tjenestefraværet problematisk ettersom han senere ble antatt til FN-styrken i Libanon. Det foreligger ingen andre opplysninger om at A skal ha oppført seg
uheldig i andre sammenhenger under førstegangstjenesten.

I perioden etter avsluttet førstegangstjeneste, fra april 1977 og frem til han deltok i kontingent 1 i Libanon fra april 1978, arbeidet A først hos [arb.giver1]
(tidligere [arb.giver1]) og i [arb.giver2]. Det foreligger heller ikke her noen opplysninger om at A ved disse arbeidsforholdene skal ha vært involvert i noen
uheldige episoder.

Det foreligger ingen opplysninger om at A under den første perioden i Libanon, som varte i seks måneder frem til 30. september 1978, pådro seg militære
refselser eller at det for øvrig var noe å utsette på hans utføring av tjenesten. Etter lagmannsrettens syn underbygges dette blant annet av at A senere ble
antatt til ny tjeneste i FN-styrken.

Mellom de to periodene i Libanon, fra oktober 1978 til oktober 1979, gjennomførte A Forsvarets hundeskole (49 dager). Det foreligger ingen anmerkninger
om A fra denne tjenesten. A har forklart at han i denne perioden også arbeidet på jernbanen som godsarbeider.

I forbindelse med As senere søknad om uførepensjon fremgår det av Y trygdekontors vurdering 13. september 1983, hvor det innstilles på at kravet avslås,
at [arb.giver2] ikke hadde noe å utsette på hans arbeidsinnsats:

Søkeren har periodevis vært i arbeid. Så vidt vi vet har han utført arbeidet tilfredsstillende – i alle fall var [arb.giver2] godt fornøyd med ham da han
hadde sesongarbeid der. Han ville sannsynligvis fått nytt sesongarbeid der om han hadde villet.

Under den andre seksmåneders perioden i Libanon oppsto det enkelte episoder hvor A blant annet kom i klammeri med medsoldater, og hvor han pådro seg
fire dager vaktarrest på grunn av tjenestefravær.

Basert på de tidsnære bevis som det er redegjort for ovenfor, er det etter lagmannsrettens syn ikke grunnlag for å legge til grunn at de problemer som A slet
med i skoletiden vedvarte etter at han avsluttet ungdomsskolen og frem til den andre perioden i Libanon. Tvert imot indikerer gjennomføringen av
førstegangstjenesten, to perioder i Libanon, Forsvarets hundeskole og enkelte kortvarige arbeidsforhold forut for og i perioden mellom oppholdene i
Libanon, og som i all hovedsak synes å ha blitt gjennomført på en tilfredsstillende måte, at A hadde gode muligheter for å kunne klare seg i arbeidslivet.

Etter lagmannsrettens syn må de søknader om trygdeytelser mv. som A fremsatte på 1980 og 1990-tallet leses på bakgrunn av at spørsmålet om PTSD som
følge av tjenesten i Libanon, først synes å ha kommet opp etter at ordningen med billighetserstatning ble etablert med virkning fra 1. januar 2005.

I skademeldingen til Rikstrygdeverket 19. november 1980 heter det:

Under tjenestegjøringen i NORBATT IV var A flere ganger i slagsmål. Under et slagsmål fikk han frakturer kronen på en tann. ( ... )

A hevder videre i brev 10.11.80 at han er blitt deprimert etter hjemkomsten fra Libanon 26.5.80 og at depresjonen skyldes opplevelser i Libanon. Ut fra
helsekortet ser jeg at A hadde betydelige problemer i forhold til befal og medsoldater. Han var plaget av mareritt, skyldfølelse og depresjonstendenser.
Det går videre frem at han hadde tilsvarende problemer før han reiste nedover.

Uttalelsene i sykekortet («helsekortet») 26. mars 1980 som det vises til i skademeldingen til Rikstrygdeverket, ble skrevet i forbindelse med spørsmålet om
en eventuell soningsutsettelse av ilagt vaktarrest. Det fremgår her at:

Soldaten har en lang og vanskelig fortid som har vært preget av dårlig forhold til overordnede. Han opplever at han ofte urettmessig er blitt offer for og
er blitt gitt skylden for mellommenneskelige problemer. Dette har gitt seg utslag i skyldfølelse og opplevelse av personlig nederlag. I den seinere tid har
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han vist liten stabilitet. Dette har også vært mønsteret siden ungdomsskolen.

Lagmannsretten finner det imidlertid lite sannsynlig at A ville ha blitt antatt til FN-tjeneste to ganger dersom hans forhold til overordnede hadde vært så
problematisk over lang tid som uttalelsene i skademeldingen gir uttrykk for.

Etter lagmannsrettens syn er det heller ikke noen nødvendig sammenheng mellom den depresjon A opplevde etter hjemkomsten fra det andre oppholdet i
Libanon, og som han i brev 10. november 1980 til Oppland dragonregiment skrev at «med stor sannsynlighet skyldes mine erfaringer fra Libanon», og de
problemer A hadde i skoletiden mange år tidligere. Det foreligger ingen opplysninger om at A skal ha hatt perioder preget av depresjon i tiden før FN-
tjenesten.

I epikrisen fra [sykehus] 16. januar 1981, som staten har vist til, beskrives en episode hvor A var blitt kastet ut hjemmefra etter å ha kranglet med sin far, og
hvor han var oppskaket og rådvill på grunn av dette:

Pas. har nå gått hjemme siden i mars 1980, og er ikke kommet i gang med noe. Han har planer om et kurs i dykking, for å kunne bli yrkesdykker. Sier
imidlertid at han trenger et puff bak for å få til noe. Håper nå at det at han er blitt kastet ut hjemme, kan gi ham støtet til å komme lenger.

Etter lagmannsrettens syn er det nærliggende å anta at tiltaksløsheten etter hjemkomsten fra Libanon har sammenheng med depresjon etter FN-tjenesten og
en vanskelig familiesituasjon preget av liten støtte fra foreldrene.

A hadde et arbeidsforhold ved [arb.giver2] fra 27. april til 19. november 1982, og ved [arb.giver5] fra 17. august 1987 til 26. januar 1988.

A søkte uførepensjon 29. september 1981. Han fikk først avslag, søkte på nytt 19. juli 1983 og fikk innvilget 100% uførepensjon fra 1. april 1983 ved
fylkesnemndas vedtak 6. august 1984.

I forbindelse med den første søknaden om uførepensjon skrev A i brev 15. februar 1983 til Arbeidskontoret i Sør-Østerdal:

Da min søknad gjelder uføretrygd og ikke en søknad om arbeid eller attføring, ser jeg det helt uinteressant å etterkomme Deres innkalling til samtale om
saken.

Søknaden om uførepensjon ble avslått fordi A ikke ville komme til samtale og ta imot de tilbud han fikk.

Psykiater Narud har, som nevnt, i sin spesialisterklæring vurdert at grunnen til at A nektet rehabilitering trolig skyldes As avvikende personlighetstrekk,
manglende evne til samarbeid og infleksibilitet. Lagmannsretten er langt på vei enig i dette, men mener at man her også må se hen til hvordan A forholdt
seg til trygdemyndighetene etter at han hadde mottatt avslaget om uførepensjon.

Etter å ha fått avslag på søknaden om uføretrygd endret A sin holdning til samarbeid med trygdekontoret og attføringsmyndigheter, og ga uttrykk for at han
ville forsøke et opphold på Statens Attføringsinstitutt i Oslo («SAO»). Y trygdekontor traff deretter 5. oktober 1983 vedtak om tilståelse av attføringspenger
med 100% uføregrad fra 27. september 1983 til oppholdet ved SAO er avsluttet.

Etter det lagmannsretten forstår gjennomførte A avklarings/planleggingsopphold og treningsopphold ved SAO i perioden 28. november 1983 til 16. januar
1984, og deretter flere polikliniske undersøkelser frem til 21. juni 1984.

I vurdering fra SAO 3. juli 1984 konkluderes det med at A er arbeidsufør og følgelig berettiget til varige trygdeytelser, med bakgrunn i hodeskader, og da
mest sannsynlig hodeskaden han pådro seg da han var seks år gammel.

Lagmannsretten finner etter dette ikke å kunne legge til grunn at As opprinnelige uvillighet til rehabilitering i seg selv er avgjørende i forhold til hans
ervervsevne, dersom FN-tjenesten tenkes borte.

A søkte 18. februar 1997 om å bli ansett som ung ufør. I søknaden anføres det:

I og med at jeg kan bevise at jeg har sykdom/skade fra lenge før fylte 20 år og jeg aldri har greid å få meg fast arbeid og derav heller ikke særlige
inntekter, mener jeg at uføretidspunktet er satt feil. Jeg ble kjent 100% arbeidsufør, men fra et langt senere tidspunkt enn da mine plager virkelig startet.

Etter lagmannsrettens syn må også denne søknaden ses på bakgrunn av at A på dette tidspunkt ikke var kjent med de belastninger som FN-tjenesten hadde
hatt for hans ervervsevne, og uttalelsen fra SAO om at hodeskaden han pådro seg da han var seks år gammel var årsaken til hans uførhet. Det vises til
spesialisterklæringen fra psykiater Dahl:

Når det gjelder posttraumatiske reaksjoner har en i de senere tiår fått betydelig bedre kunnskaper, både når det gjelder alvorlighetsgrad og
behandlingsmuligheter, enn det som var tilfellet for 30 år siden. Det er vel kjent at de tidlige UNIFIL-kontingentene hadde begrenset kunnskap og
forståelse av hva de kom til å møte. De var dårlig mentalt forberedt, og det er bekreftet at soldatene ble hyppig eksponert til farlige og skremmende
hendelser. Oppfølging av mannskapet etter tjenesten var ofte også utilfredsstillende. Det er mange av de som tjenestegjorde i denne tiden som har fått
betydelige og langvarige ettervirkninger.

For A ser det ut til å ha kommet i tillegg at han etter hvert – med bakgrunn i hans skolehistorie – ble oppfattet som fysisk traumatisert og
personlighetsforstyrret i utgangspunktet, og at hans dysfunksjon i stor grad ble definert på bakgrunn av det. Dette kan ha vært en medvirkende årsak til
at det posttraumatiske ble lite vektlagt i utgangspunktet.

Fylkestrygdekontoret i Hedmark traff 7. oktober 1997 vedtak om nytt uføretidspunkt:

Fylkestrygdekontoret finner å kunne godta at De har vært minst 50% varig ufør fra hjemkomsten fra Libanon i mars 1980.

Fylkestrygdekontoret begrunnet vedtaket om ikke å sette uføretidspunktet til dagen A fylte 20 år, slik U trygdekontor hadde innstilt på 30. september 1997,
med at man ikke kan si at «han var varig minst 50% ufør så lenge han ble godtatt i forsvaret».

Klagenemnda har lagt vekt på trygdekontorets uttalelse i innstillingen av 30. september 1997 om at A allerede i ungdomsskolealderen hadde fått så store
problemer at han ikke ville klart å skaffe seg inntekt ved vanlig arbeid.

I trygdekontorets innstilling heter det om uføretidspunktet:

Det nøyaktige tidspunktet for når evnen til inntektserverv forsvant, er vanskelig å fastslå. Etter ungdomsskolen har han ikke lykkes med «noen ting».
Han lyktes for så vidt ikke før eller i ungdomsskolen, heller. ( . . ) Han har trolig gått gjennom en gradvis utvikling, slik at han fram til et visst tidspunkt
fremdeles kunne ha en viss ervervsevne. Det er grunn til å tro at han allerede i ungdomsskolen hadde utviklet så store avvik at han ikke ville greie å
skaffe seg inntekt ved vanlig arbeid. Selv om han prøvde å skaffe seg arbeid mange ganger, lyktes det aldri å holde på disse jobbene mer enn noen
måneder. Vi setter derfor uføretidspunktet til den datoen han fylte 20 år, 210776.

Lagmannsretten finner ikke å kunne legge vekt på trygdekontorets antagelser om at A skal ha hatt manglende ervervsevne allerede fra ungdomsskolen. Som
nevnt var heller ikke Fylkestrygdekontoret enig i dette.

Lagmannsretten finner heller ikke å kunne legge vekt på statens anførsel om at psykiater Dahl ikke diskuterer diagnosekriteriene for F62.0 i ICD10 slik
mandatet krever. I spesialisterklæringen viser Dahl til at hans diagnose er gitt på grunnlag av «klinisk vurdering av presentert aktuelle tilstandsbilde, av
sykdomshistorien og av foreliggende dokumentasjon, samt på grunnlag av resultatene av skjema-undersøkelsen». Partene er for øvrig enige om at A
oppfyller vilkårene for PTSD, slik også klagenemnda har lagt til grunn.

Etter lagmannsrettens syn har klagenemnda lagt et uriktig saksforhold til grunn for sitt vedtak når dette bygger på at As problemer forut for tjenesten, og
som i hovedsak har sammenheng med hans hodeskade, ville hatt betydning for hans ervervsmessige uførhet om FN-tjenesten tenkes borte.
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Lagmannsretten legger til grunn at den varige psykiske belastningsskaden som A pådro seg som følge av tjenestegjøring i FN-styrken UNIFIL i Libanon i
1978 og 1979–1980 er årsak til hele hans uførhet på 100%. Vilkårene for erstatning etter kompensasjonsforskriften § 4a, jf. forsvarspersonelloven § 12b, for
hele hans uførhet på 100% er etter dette oppfylt.

Klagenemdas vedtak er ugyldig.

 
Sakskostnader
A har vunnet saken og skal tilkjennes sakskostnader for lagmannsretten, jf. tvisteloven § 20-2 første ledd. Lagmannsretten har vurdert, men ikke funnet
grunnlag for å gjøre unntak for omkostningsansvaret etter tvisteloven § 20-2 tredje ledd. Sakskostnadene fastsettes i henhold til innlevert
omkostningsoppgave til kr 151.400, jf. tvisteloven § 20-5.

Sakskostnader skal avgjøres særskilt for hver instans. Lagmannsretten skal legge sitt resultat til grunn når den avgjør krav på sakskostnader for tingretten, jf.
tvisteloven § 20-9 første og annet ledd. Unntaksreglene får heller ikke her anvendelse, og A tilkjennes sakskostnader i samsvar med hovedregelen.
Sakskostnadene fastsettes i henhold til innlevert omkostningsoppgave til kr 148.850.

Dommen er enstemmig.
 

Domsslutning
 

1. Klagenemndas vedtak av 13. juni 2016 i klagesak nr. 21/2015 vedrørende A er ugyldig.
 

2. I sakskostnader for lagmannsretten betaler Staten v/Forsvarsdepartementet til A 151 400 – etthundreogfemtientusenfirehundre – kroner innen 2 – to
uker fra forkynningen av dommen.

 

3. I sakskostnader for tingretten betaler Staten v/Forsvarsdepartementet til A 148 850 – etthundreogførtiåttetusenåttehundreogfemti – kroner innen 2 –
to uker fra forkynningen av dommen.
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