Navn: Lars Rune Føleide
Adresse: Moldbakken 17
Personnummer: 3010xx
Anmeldelsesnummer på saken: 10500175

Til:
Hordaland politidistrikt
v/påtaleansvarlig
Ivar Abrahamsen
Postboks 285 Sentrum
5804 Bergen

ERSTATNINGSKRAV
Det vises min anmeldelse med anmeldelsesnr.: 10500175
I forbindelse med eventuell straffesak mot mistenkte ber jeg påtalemyndigheten om å
fremme følgende erstatningskrav på vegne av meg:
1. ERSTATNING FOR ØKONOMISK TAP
Jeg krever erstatning for følgende utlegg som følge av den straffbare handlingen:
A:

Erstatning for medisinsk behandling
kr
Erstatning for utlegg egenandel til medisinsk behandling __ kr 2620 __________
dokumentert i vedlegg nr _ 1 ______________
Erstatning for utlegg medisinsk utstyr
__ kr 481 ___________
dokumentert i vedlegg nr _ 2 ______________
Utlegg til medisinsk behandling ved 4 apotekbesøk
__ kr 1125 __________
dokumentert i vedlegg nr _ 3 ______________
Bioladrikk for bakteriebalanse under antibiotika-kur
__ kr 196 ___________
dokumentert i vedlegg nr _ 4 ______________
Fra dette kreves erstatning for medisinske utg. til sammen: __ kr 4422 __________
Erstatning for reiseutgifter
Tur-retur Åsane legevakt 7/9 med buss
betalte 2 ganger minstetakst på kr 23
Tur-retur Åsane legevakt 3 ganger med bil
Tur-retur Bergen legevakt 4 ganger med bil
Tur-retur Haukeland sykehus 1 gang med bil
Parkering Haukeland sykehus 1 gang
dokumentert i vedlegg nr_ 5 ______________
Tur-retur Bergen Sentrum politistasjon 1 gang med bil
Parkering Bergen Sentrum politistasjon 1 gang
dokumentert i vedlegg nr_ 6 ______________
Tur-retur Apotek 1 Arken 3 ganger med bil
Tur-retur Vitusapotek Nordstjernen Bergen 14/9 med bil
Tur-retur Åsane NAV-kontor med bil
Fra dette kreves erstatning for reiseutgifter til sammen:

__ kr 46 ____________
__ kr 168 ___________
__ kr 256 ___________
__ kr 71 ____________
__ kr 60 ____________
__ kr 64 ____________
__ kr 90 ____________
__ kr 168 ___________
__ kr 64 ____________
__ kr 56 ____________
__ kr 1043 __________

B:

Erstatning for ødelagte klær.
Følgende klær ble ødelagt som følge av den straffbare
handlingen:__ En OSI Squash Klubb medlem t-skjorte ____

Klærne har en samlet verdi på kr ___ 200 _______
som ikke kan dokumenteres siden den ble kjøpt kontant fra OSI Squash Klubb.
Ut fra dette kreves erstatning for klær med til sammen:
__ kr 200 ___________
C:

Annet:
_ Et Casio Exilim Z-200 Digitalkamera ___
Kjøpt i Japan, kvittering ligger i Oslo.
Markedspris i Norge ligger på kr 2500.

D:

__ kr 2500 __________

Erstatning for fremtidig inntektstap.

10 legebesøk og medfølgende venting til tider over 2 timer, politibesøk med tilhørende
venting, dokumentering, 4 apotekbesøk og ikke minst redusert produktivitet som følge av de
fysiske plagene har gjort at svært verdifull tid har gått tapt. Det har forekommet fravær fra
viktige forelesninger grunnet medisinsk oppfølging, på trass av en iherdig innsats for å
minimere innvirkning på studiene. Et enormt antall timer som ellers ville blitt brukt til
studiene har måttet bli omprioritert av helsemessige årsaken, som igjen fører til at jeg kommer
til å ta et betydelig mindre antall studiepoeng dette semesteret som følge av skaden jeg ble
påført.
I beste fall vil karakterene bli så uakseptabelt dårlige, at jeg uansett blir nødt å bruke et
ekstra semester på enten å forberede karakterer eller ta igjen fag jeg ikke klarte å få bestått i.
Når det er spesielt viktig at siden jeg har mistet retten til stipend og lån, hvor jeg må
selvfinansiere videre studier, så har dette en betydelig innvirkning på min videre fremtid. For
det første er det vanskelig å tiltre i en stilling januar måned, så det er en viss fare for skaden
gjør at jeg ikke bare blir 7 måneder forsinket i min tiltreden i arbeidslivet – men at jeg
risikerer å måtte vente et helt år. Skulle det bli tilfelle, så får jeg både et hull i CV’en og et
enormt finansielt problem i forhold til å forsørge meg selv uten inntekt. De fleste ansetter
umiddelbart etter vårsemesteret slutter, noe som også gjør det vanskelig å måtte ta en
midlertidig urelevant jobb grunnet oppsigelsestid – og det faktum at ingen har noe ønske om å
ansette noen så midlertidig.
Mitt største problem er likevel at jeg bokstavelig talt ikke har råd til forsinkelser i den
studieprogresjon jeg hadde lagt opp. Siden jeg ikke lengre har krav på støtte til utdanning, så
er det begrenset hvor lenge jeg har nok oppsparte midler til å dekke fremtidige utgifter. Et
semester forsinkelse i progresjon har derfor katastrofale følger for meg, hvor jeg rett og slett
ikke har nok midler til å ta en slik ekstrautgift – noe som gjør at det er svært sannsynlig at jeg
kommer langt på vei i min masterutdanning uten at jeg vil ha mulighet til å fullføre
utdanningen. Jeg vil derfor ha brukt betydelig beløp på å tilegne meg en mastergrad, som jeg
kanskje aldri vil bli ferdig med. All investert tid og penger vil derfor ha en negativ verdi i
form av tapt inntekt, og tap av midler.
Ettersom jeg da vil ha en betydelig lavere inntekt med kun bachelor utdanning, er det
sannsynlig at jeg aldri vil kunne spare opp nok midler til at jeg på et senere tidspunkt vil få
samme finansielle mulighet til å fullføre min masterutdanning. Tatt i betraktning at jeg kun
har 3 år studierett ved NHH, kan det nesten sies med sikkerhet at jeg innenfor de 3 årene ikke
vil være økonomisk mulig for meg å fullføre masterutdanningen. Fremtidig lønnsutvikling
med kun en økonom utdanning, fremfor en siviløkonom utdanning fra høyst respekterte og

anerkjente NHH (Norges HandelsHøyskole) vil være sterkt begrenset og differansen vil
utgjøre minst flere ti-talls millioner gjennom et helt arbeidsliv opp mot en halv milliard
ekskludert opsjonsgevinster
(det er ikke uvanlig for NHH studenter å oppnå direktørstillinger).
Det kreves erstatning for investeringer i mastergrad som ikke gir noen grad:
__ kr 150.000 ______
Det kreves erstatning for økte utgifter grunnet forsinkelser i studieprogressjon:
__ kr 50.000 _______
Det kreves erstatning for tapt inntekt grunnet forsinkelser i studieprogressjon:
__ kr 500.000 ______
Det kreves erstatning for personlig konkurs risiko:
__ kr 250.000 ______
Det kreves erstatning for tapt fremtidig arbeidsinntekt (diff. Bachelor og Master):
__ kr 15 millioner ___
Sum erstatning for fremtidig inntektstap og utgiftøkning:
__ kr 15.950.000 ____

2.

OPPREISNING

Skadevolder har utøvd grov vold under svært skjerpende forhold, i bygget til norges
handelshøyskole – stedet hvor jeg skal studere fremover, i lokalene til studentorganisasjonen
hvor jeg også skal ferdes i lang tid fremover, hvor jeg også kommer til å møte de involverte i
episoden både på skolen og i sosiale studentaktiviteter. Slike forhold har gjort situasjonen
svært vanskelig for meg som voldsoffer, hvor jeg til stadighet blir påminnet de vonde
minnene koblet til hendelsen. Jeg hadde en helt fantastisk fadderuke, og har blitt kjent med
mange trivelige medstudenter, og satt igjen med et svært godt inntrykk av NHH som skole –
og det sosiale studentmiljøet. Denne følelsen er blitt erstattet med frykt, usikkerhet,
uvirkelighetsfølelse og en lang rekke bekymringer og engstelser. Jeg har gått fra å være svært
lykkelig og fornøyd, til å være i stor grad følelsemessig plaget og med store vanskelighet for å
finne indre ro. Spesielt etter jeg bestemte meg for å anmelde forholdet, så engstes jeg også for
hevnaksjoner og mulige problemer de involverte kan skape for meg etter at det blir kjent at
jeg har anmeldt saken – siden alle tross alt har vært mange år på NHH, og kan lage mye
kvalme for meg skulle de ønske det. Det har vært en påkjenning å måtte forklare for over 50
venner og bekjente det som har skjedd. Det var spesielt vanskelig å treffe folk de påfølgende
dagene etter hendelsen, spesielt første dagen på skolen – fordi jeg vet at enkelte kan tenke sine
egen tanker, og danne en oppfattelse av meg som bråkmaker fordi de kan tro at jeg har yppet
til slåsskamp. Smerten og plagene jeg har hatt, og fortsatt har over 5 uker etter hendelsen er
enorme. Bare første uken hovnet øyet opp så kraftig at jeg kun så på det andre øyet, og så å bli
infisert som førte til daglig oppfølging og kontroller. Under tur til Spania var jeg nødt til å
teipe såret for å hindre UV-stråling, noe jeg må fortsette å gjøre et år fremover for å minimere
arrdannelsen. Det at jeg har dårligere syn på venstre øyet gjorde at jeg ikke klarte å se på
tavlen det jeg til vanlig fint klarte å se. Noe som gjorde at jeg var veldig lite produktiv i
forhold til studiene første uken. Dette skjedde i en svært viktig fase i livet mitt, hvor jeg skulle

bli kjent med nye folk og ta min hittil viktigste grad hvor karakterene har enormt mye å si for
hva jobb man kan få. Når jeg har måttet bruke ufattelig mange timer på å forklare mine mange
nye venner både nært og fjernt om hendelsen, gjennomføre 10 legebesøk med tilhørende
venting og apotekbesøk, og bruke mye tid i forhold til kjernestyret sin oppfølging av saken og
politianmeldelsen med tilhørende dokumentering – så har jeg mistet så mye tid som har vært
svært så viktig for meg, at det lar seg nesten ikke gjøre å sette en pris på de konsekvensene alt
det her medfører. De at jeg selvfinansierer studiene gjør konsekvensene svært så alvorlige og
omfattende, siden jeg ikke har råd til noen forsinkelser i studiene og uten mulighet til
forbrukslån eller annen videre finansiering. Det som skulle være en trivelig tid ved
handelshøyskolen har blitt erstattet med konstante økonomiske bekymringer grunnet den
umulige oppgaven jeg har fått ved å skulle finansiere et ekstra semester som følge av
forsinkelser i studieprogresjonen. Siden jeg er selvfinansiert så er det et viktig poeng å kunne
blir fortest mulig ferdig. Det å få seg en ekstrainntekt ved siden av, som i utgangspunktet er
vanskelig grunnet de krevende fagene ved NHH, vil bare bidra til videre forsinkelser i forhold
til studieprogresjonen. Så det å få seg jobb ved siden av studiene er egentlig ikke noe
alternativ. Jeg får derfor også store problemer med motivasjonen, siden jeg vet at jeg ikke har
nok finansielle midler til å betale for et ekstra semester – som igjen er med på å forsterke
videre forsinkelser i studieprogresjonen. Jeg er derfor ikke bare et voldsoffer, men et
lønnsoffer siden jeg ikke vil oppnå mastergrad, og mulig gjeldsoffer siden lavere lønn gjør at
jeg kanskje ikke vil klare å betjene gjelden fremover. Det blir sagt at de som har det verst i
norge er de som lever rett over fattigdomsgrensen, så det er skremmende hvor stor virkning
det vil ha på min livskvalitet dersom jeg bare klarer å tjene akkurat nok til å dekke de løpende
utgiftene. Jeg tenker også med skrekk og gru på det personlige nederlaget, og den ydmykelsen
det vil være ovenfor familie, venner og bekjente det sannsynlige utfallet at jeg må hoppe av
masterstudiet grunnet personlig finansiell situasjon.

Ut fra dette kreves oppreisning fra skadevolder med:
Samlet erstatningskrav:

Bergen, dato:____________

_____________________________
underskrift.

__ kr 20 millioner ___
_____ kr 35.958.165 ____

