Kommunal oppreisningsordning for personer som har vært utsatt
for overgrep eller
omsorgssvikt under barnevernets omsorg før 1. januar 1993.

VEDTEKTER for Nord-Trøndelag
Denne ordningen er en frivillig ordning å tiltre for de kommuner som ikke allerede har
etablert en ordning, eller som ikke alt har tatt standpunkt til om de skal ha, eller delta i en
ordning.
Verdal kommune, som gjennom eget vedtak i kommunestyret har besluttet å tiltre KS i NordTrøndelag sitt forslag til kommunal oppreisningsordning, er forpliktet til å følge de vedtekter
som gjelder for denne oppreisningsordningen. Kommunen benevnes i det følgende som
”deltakerkommunene”.
§ 1 Formål
Deltakerkommunene ønsker med sin deltakelse i denne oppreisningsordningen å ta et ansvar
på moralsk grunnlag, og gi en uforbeholden unnskyldning til, personer som har vært utsatt for
overgrep eller omsorgssvikt i institusjon, fosterhjem eller under annen plassering av
deltakerkommunenes barneverntjeneste eller forløperne for disse i perioden før 1. januar
1993. Deltakerkommunene sitt ansvar ved å tiltre vedtektene, er å følge dem uendret.
§ 2 Oppreisningsutvalg for deltakerkommunene
Nord-Trøndelag fylkeskommune oppretter et oppreisningsutvalg. Utvalget skal bestå av tre
personer. Leder for utvalget skal være jurist med nødvendig erfaring og kompetanse. De
øvrige medlemmene skal ha nødvendig erfaring og helse- og sosialfaglig kompetanse.
Utvalgsmedlemmer bør oppnevnes for hele perioden utvalget skal fungere.
§ 3 Sekretariat for oppreisningsutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune oppretter et sekretariat for oppreisningsutvalget.
Sekretariatet bemannes med tilstrekkelig antall personer som har nødvendig erfaring og
kompetanse til å informere om oppreisningsordningen, veilede og bistå søkere, utrede og
kvalitetssikre de saker som blir sendt inn og som oppreisningsutvalget skal behandle.
§ 4 Vilkår for å søke om kommunal oppreisning
De samarbeidende kommunene oppretter en kommunal oppreisningsordning. Ordningen
gjelder personer som med hjemmel i barnvernloven har vært plassert utenfor hjemmet, i
institusjon, skolehjem, spesialskole eller fosterhjem av de samarbeidende kommunenes
barneverntjeneste eller forløperne for disse. I særlige tilfeller kan det unntas fra dette
plasseringsprinsippet i samråd med kommunen saken er rettet mot.
Dersom en person ble utsatt for overgrep eller omsorgssvikt, innvilges kommunal oppreisning
i tråd med vilkårene. Overgrep eller omsorgssvikt må ha skjedd før 1. januar 1993 uten
avgrensing tilbake i tid.
Ved vurderingen av søknaden foretas en fri sivilrettslig bevisvurdering av den dokumentasjon

som foreligger i saken. Ved den skjønnsmessige vurderingen utvalget her må foreta, skal
søkerens egen forklaring tillegges betydelig vekt, selv om det ikke er lett å skaffe til veie
andre beviser som understøtter denne forklaringen.
Etter at oppreisningsbeløpet er fastsatt av oppreisningsutvalget, er det et vilkår for endelig
innvilging og utbetaling av oppreisning at søker forplikter seg til ikke å gå til søksmål mot
deltakerkommunene for samme forhold som det er innvilget oppreisning for.
§ 5 Saksbehandling
Hvilke personer som kan søke om kommunal oppreisning fremgår av disse vedtektene § 4.
Søknad om oppreisning fremsettes for oppreisningsutvalgets sekretariat, adresse: NordTrøndelag Fylkeskommune, ----Søknaden må fremsettes skriftlig og være signert, og inneholde navn, adresse og
personnummer. Videre må søknaden beskrive de forhold som ligger til grunn for kravet om
oppreisning. Sekretariatet skal gi nødvendig veiledning og hjelp til søkerne om utforming av
søknadene.
Oppreisningsutvalgets sekretariat og/eller oppreisningsutvalget kan be søkeren om
supplerende opplysninger, herunder å stille til samtale for svare på spørsmål i anledning
søknaden, dersom det er nødvendig for å sikre at søknaden blir godt nok opplyst til at det er
forsvarlig å treffe vedtak.
Sekretariatet kan i særlige tilfeller ut fra søkerens situasjon og tilstand innvilge dekning av
utgifter til advokatbistand eller annen faglig bistand for å få utarbeidet søknaden og ivareta
søkerens sak, og skal ellers gi all nødvendig hjelp til søkerne for å fremme søknad.
Sekretariatet forbereder søknadene, og avgir begrunnet innstilling til oppreisningsutvalget.
Oppreisningsutvalget holder møte for behandling av søknadene etter innkalling fra utvalgets
leder. Møtene er lukket. Det føres protokoll fra møtene. Vedtakene skal begrunnes.
Oppreisningsutvalget skal avvise søknader som faller utenfor ordningen.
Søknadsbehandlingstiden skal normalt ikke overstige 6 måneder.
Ved søknad om kommunal oppreisning fra tidligere fosterhjemsbarn anses vedkommende
fosterforeldre som part i saken.
§ 6 Kriterier for utmåling av oppreisning
Ved vurderingen av om oppreisning skal gis og størrelsen på oppreisningen skilles det mellom
aktive overgrepshandlinger, dvs. konkrete ulovlige og straffbare handlinger og det som kan
kalles passive handlinger, dvs. omsorgssvikt.
Overgrep
Til de som gjennom egenerklæringer og eventuell annen dokumentasjon klargjør at de har
vært utsatt for seksuelle overgrep eller grov vold ytes en oppreisning på 725 000 kroner. Det
samme gjelder for de som har vært utsatt for gjentatte overgrep.

Til de som gjennom egenerklæringer og eventuell annen dokumentasjon klargjør at de har
vært utsatt for andre overgrep ytes en oppreisning på 500 000 kroner.
Til de som ikke er i stand til å avgi beskrivende egenerklæringer om hva overgrepet besto i,
ytes en standardoppreisning på 300 000 kroner.
Omsorgssvikt
Til de som gjennom egenerklæringer og eventuell annen dokumentasjon klargjør at de har
vært utsatt for omsorgssvikt ytes en oppreisning på 300 000 kroner.
Til de som ikke er i stand til å avgi beskrivende egenerklæringer om hva omsorgssvikten
besto i, ytes en standardoppreisning på 200 000 kroner.
Søkere som får tilkjent et oppreisningsbeløp for å ha vært utsatt for overgrep kan ikke i tillegg
få oppreisning for omsorgssvikt.
Oppreisning ytes ikke med utgangspunkt i juridisk ansvar for økonomisk tap.
Oppreisning ytes til den som selv har søkt om det. Dersom søker dør etter at søknaden er
innlevert, skal søknaden likevel realitetsbehandles og oppreisning som innvilges etter søkers
død, tilfaller dødsboet.
Det skal gjøres fradrag i oppreisningsbeløpet for de beløp som allerede måtte være utbetalt
etter andre ordninger, oppreisning fra andre kommuner eller plasseringskommunen, når
søknaden om kommunal oppreisning gjelder de samme forhold det tidligere er utbetalt
erstatning eller oppreisning for.
§ 7 Klage
Oppreisningsutvalgets vedtak kan påklages til respektive kommunes faste klageorgan, jfr.
Forvaltningslovens § 28 annet ledd. Administrasjonen i kommunen er sekretariat for
klageorganet.
§ 8 Frist for fremsetting av søknad
Søknader om kommunal oppreisning må fremsettes innen to år fra den dato
oppreisningsutvalget kunngjør at de tar imot søknader. Etter dette faller ordningen bort.
Oppreisningsutvalget fortsetter sitt arbeid inntil alle søknadene som er innkommet innen
søknadsfristen, er behandlet.
Vedtatt av Verdal kommunestyre i møte xxxx, som sak nr. xxxx.

