Fet kommune
Vedtekter for oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn m. fl.
§ 1 Formål
Formålet med oppreisningsordningen er å markere at Fet kommune erkjenner et formelt og
moralsk ansvar og å gi en uforbeholden unnskyldning til de som har opplevd overgrep eller
omsorgssvikt mens de var under Fet kommunes ansvar i tiden før 1980 og plassert på
barnehjem, skolehjem, spesial- og verneskoler eller i fosterhjem.
Disse personene kan søke om å bli tilkjent oppreisningsvederlag basert på rimelighetshensyn.
§ 2 Avgjørelsesmyndighet
Det oppnevnes et oppreisningsutvalg med 3 eksterne medlemmer.
Utvalgets leder skal være dommer eller ha dommers kompetanse. To av medlemmene skal ha
kompetanse innen psykologi og/eller barnevernpedagogikk.
Utvalget avgjør sakene etter at de er forberedt av et eget sekretariat i henhold til
saksbehandlingsreglene i § 6.
Medlemmene oppnevnes av kommunestyret for den tid oppreisningsordningen varer.
§ 3 Sekretariat
Det opprettes et sekretariatet som forbereder sakene og avgir begrunnet innstilling til utvalget.
Innstillingen skal ikke foreslå konkret sum på eventuell oppreisning.
§ 4 Betingelser for oppreisning
Søknad om oppreisningsvederlag etter disse vedtekter, kan kun fremmes av den som selv var
plassert av Fet kommune i barnehjem, skolehjem, spesial- og verneskoler eller fosterhjem før
1980.
Det skal tilkjennes oppreisning når dette anses rimelig.
Søkers saksfremstilling skal tillegges stor vekt med mindre den strider mot andre konkrete
opplysninger i saken. Det skal også tas hensyn til at det for den enkelte kan være vanskelig å
sannsynliggjøre eller beskrive detaljert hva man har vært utsatt for.
Ved vurderingen av om oppreisning skal gis og størrelsen på denne, skal det særlig legges
vekt på omfanget av og/eller hvor alvorlig overgrepet eller omsorgssvikten har vært.
For at søkeren skal kunne tilkjennes oppreisning etter denne ordningen, gjelder følgende forutsetninger:
a) Dersom søkeren tidligere har mottatt oppreisning/erstatning fra Fet kommune, andre
kommuner eller staten for samme forhold, skal nevnte oppreisning/erstatning gå til fullt
fradrag.
b) Søkeren kan ikke senere søke Fet kommune om oppreisning/erstatning for samme eller
andre forhold som gjelder overgrep eller omsorgssvikt som omfattes av denne ordningen.
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c) Dersom søkeren anlegger søksmål for domstolene mot Fet kommune, skal eventuell
tidligere mottatt oppreisning/erstatning fra kommunen for samme forhold gå til fullt
fradrag.

§ 5 Oppreisningens omfang
Oppreisning etter disse vedtekter utmåles ikke med utgangspunkt i søkers økonomiske tap.
Oppreisningsbeløpet skal fastsettes individuelt og skjønnsmessig. Ved seksuelle overgrep og
grov eller gjentatt vold, kan oppreisning tilkjennes med inntil kr. 725 000.
Oppreisningen kan avkortes mot erstatning/vederlag som søkeren eventuelt har mottatt fra den
statlige rettferdsvederlagsordningen der utvalget finner det utvilsomt at dette knytter seg til de
samme forhold. Delvis avkortning kan finne sted der utvalget finner dette riktig.
§ 6 Saksbehandlingsregler
Søknad om oppreisning skal være skriftlig og inneholde søkers navn, adresse og
fødselsnummer og beskrive de faktiske forhold som ligger til grunn for oppreisningskravet.
På anmodning skal sekretariatet for ordningen bistå med utarbeiding av søknaden.
I særlige tilfelle kan det innvilges dekning av rimelige utgifter til advokatbistand for å få
utarbeidet søknaden.
Når sekretariatet har mottatt søknaden, skal søkeren - i rekommandert postsending - sendes en
standard bekreftelse som søker må undertegne og returnere før saken tas opp til behandling.
I bekreftelsen erklærer søkeren seg innforstått med kommunens betingelser for å kunne bli
tilkjent oppreisning, jf. § 4 a), b) og c). Dessuten skal det fremgå at sekretariatet skal kunne
innhente de opplysninger man finner hensiktsmessige for saken uten at taushetsplikten er til
hinder for dette.
Søker skal også gis informasjon om følgende:
• Et vedtak om oppreisning innebærer en erkjennelse av storsamfunnets moralske og etiske
ansvar for mulig svikt i kommunens tilsyns- og oppfølgingsansvar og tar derfor ikke stilling
til om påstått overgriper har begått de handlinger han/hun blir beskyldt for.
• Dersom saken omtales i media, vil dette kunne innebære en stor personlig belastning både
for søker, påstått overgriper og deres familier.
• Tilkjennelse av oppreisning kan føre til rettstvist (ærekrenkelsessak) eller andre konflikter
både for søker og påstått overgriper.
• Søknaden skal fremmes overfor Fet kommunes sekretariat for oppreisningsordningen.
Sekretariatet kan be søkerne om muntlige eller skriftlige supplerende opplysninger dersom
det er nødvendig for sakens opplysning.
• Muntlige forklaringer skal nedtegnes og om mulig undertegnes av søker.
• Før saken tas opp til endelig behandling i oppreisningsutvalget, skal søker gis en frist på 14
dager for eventuelt ytterligere innlegg og bevismateriale i saken før den oversendes
oppreisningsutvalget for avgjørelse.
• Søknaden skal behandles i samsvar med forvaltningslovens saksbehandlingsregler for
enkeltvedtak som langt disse passer.
• Oppreisningsutvalget holder møter for behandling av søknadene etter innkalling fra leder.
Møtene er lukket. Alle avgjørelser skal være skriftlige og det skal føres protokoll fra
møtene.

2

Også søknader som åpenbart faller utenom ordningen, skal forelegges oppreisningsutvalget
som avgjør om søknaden skal avvises.
Dersom søkeren dør før søknaden avgjøres, skal saken heves og ikke realitetsbehandles.
Saksbehandlingstiden – inntil avgjørelse foreligger - skal normalt ikke overstige 6 mnd.
I avgjørelser som tilkjenner søker oppreisning, skal det i premissene inntas en standard
klausul om at ”Tilkjennelsen av oppreisning innebærer at Fet kommune erkjenner ansvar for
manglende oppfølging av NN og gir en uforbeholden unnskyldning for det som har skjedd.”
Avgjørelsen skal begrunnes skriftlig og sendes søkeren rekommandert.
§ 7 Klage
Oppreisningsutvalgets avgjørelse kan påklages til kommunens særskilte klagenemnd som i
disse sakene tiltres av to eksterne medlemmer med erstatningsrettslig og barnevernfaglig
kompetanse.
Klagefristen er 3 uker etter at underretning om oppreisningsutvalgets avgjørelse er kommet
fram til søker.
Klagen skal være skriftlig og inneholde en henvisning til oppreisningsutvalgets avgjørelse og
hva som begrunner klagen.
Klagen sendes sekretariatet som straks sender saken og alle dokumenter i saken som ligger
grunn for oppreisningsutvalgets avgjørelse, til Fet kommune for behandling i klagenemnda.
Saksbehandlingstiden for behandling i klagenemnda skal normalt ikke overstige 3 måneder.
Klagenemnda kan prøve alle sider i oppreisningsutvalgets avgjørelse.
Saksbehandlingsreglene i vedtektenes § 6 kommer til anvendelse så langt de passer.
Dersom søker dør for klagen er endelig behandlet av kommunens klagenemnd, bortfaller
klagen og oppreisningsutvalgets avgjørelse blir stående som endelig.
§ 8 Utbetaling av oppreisning
Oppreisningsbeløpet som søker er tilkjent, blir først utbetalt når søker skriftlig har akseptert
oppreisingsutvalgets avgjørelse eller frafalt sin klageadgang, eller når det er åpenbart at klage
ikke er innsendt etter klagefristen.
§ 9 Søkers rett til dokumentinnsyn
På anmodning har søker rett til dokumentinnsyn så fremt dette er ikke strider mot lov eller
forskrift gitt med hjemmel i lov.
Anmodning om dokumentinnsyn rettes til sekretariatet. Kopi av eventuelle dokumenter som
sekretariatet, oppreisningsutvalget eller klagenemnda selv innhenter til sin saksbehandling,
sendes uoppfordret til søker dersom dette ikke strider mot lov eller forskrift gitt med hjemmel
i lov.
§ 10 Informasjon om ordningen
Denne ordningen skal på hensiktsmessig måte kunngjøres for allmennheten.
§ 11 Ikrafttredelse og varighet
Oppreisningsordningen trer i kraft fra det tidspunkt oppreisningsutvalget fastsetter og virker i
2 år før den bortfaller.
Søknader som er innkommet før dette tidspunkt behandles ferdig.
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Søknader som ikke er mottatt av kommunen innen 2 års-fristens utløp, vil ikke bli behandlet.
§ 12 Vedtektsendringer
Disse vedtektene kan endres av kommunestyret.
Formannskapet kan vedta endringer dersom disse ikke er i disfavør av målgruppen for
oppreisningsordningen.

(Vedtatt i Fet kommunestyre 28.02.2011, K.sak 7/11)
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