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Kommunene i Nord Trøndelag
Nord Trøndelag Fylkeskommune.

Steinkjer 30. april 2010.

KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING FOR PERSONER SOM HAR VÆRT
UTSATT FOR OVERGREP ELLER OMSORGSSVIKT UNDER BARNEVERNETS
OMSORG FØR 1 JANUAR 1993.

Etter en lengre prosess har fylkesmøtet i KS vedtatt å anbefale kommunene om å slutte seg til
en felles kommunal oppreisningsordning for Nord Trøndelag.
Denne ordningen er en frivillig ordning for de kommuner som ikke allerede har etablert en
ordning, eller som ikke allerede alt har tatt standpunkt til om de skal ha, eller delta i en
ordning (vedtektenes innledning)
Denne felles ordningen skal gjelde for personer som har vært utsatt for overgrep eller
omsorgssvikt under barnevernets omsorg før 1993.
Det er også viktig ikke å glemme at et flertall under barnevernets omsorg har fått et bra tilbud
men at noen har vært utsatt for overgrep.
En oppreisning innebærer ingen erkjennelse av rettslig erstatningsansvar, og beviskravene vil
være lavere ved en oppreisning. En slik form for ordning innebærer en moralsk og "ikkejuridisk" erstatningsordning for de som har vært utsatt for omsorgssvikt eller overgrep.
Den enkelte kommune må selv avgjøre om man ønsker å delta i ordningen. De kommuner
som slutter seg til ordningen er forpliktet til å følge de vedtekter (vedlagt) som gjelder for
ordningen.
Ordningen er forutsatt iverksatt fra 1.1.2011.
Vi legger også ved et forslag til saksframlegg som den enkelte kommune kan bruke helt eller
delvis etter eget behov.
Vi anmoder om at de kommuner som slutter seg til ordningen melder dette hit snarest råd.
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Dette brevet med vedlegg vil også bli sendt ut pr. meil til ordfører og rådmann.

Med hilsen
-

Tomas I. Hallem
Styreleder i KS Nord Trøndelag

Einar Jakobsen
Daglig leder KS Nord Trøndelag.
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