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Saksframlegg
OPPREISNINGSORDNING FOR KRIGSBARN FRA TRONDHEIM KOMMUNE
Arkivsaksnr.: 08/19991
Forslag til innstilling:
Bystyret ber Rådmannen gjennom et utvalg se på muligheten til å foreta en granskning av situasjonen for
krigsbarna som er oppvokst i Trondheim.
Granskningsutvalget skal forsøke å få kartlagt om krigsbarna i Trondheimsområdet har vært utsatt for
mobbing, sosial utestengning, fysisk og psykisk misbruk, vanskjøtsel og mangelfull skolegang.
Utvalget skal ikke vurdere en eventuell erstatning, men dets arbeid og rapport kan danne grunnlaget for en
eventuell senere kommunal erstatning.
Målet med denne granskningen er å se på muligheten til å finne en erstatningsordning som kan gi krigsbarna
en økonomisk oppreisning, og hvor Trondheim kommune ser det moralske ansvaret som staten har
fraskrevet seg.
Erstatningen for barnevernsbarn er i dag en ordning som eksisterer i de fleste større byene i landet.
Det er et håp at en eventuell erstatning til krigsbarna i Trondheim også kan gi en tilsvarende ordning i de
samme byene.
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Trondheim kommune
Saksutredning:

Privat forslag til bystyrets møte 31. januar 2008 fra Svein Otto Nilsen, Demokratene

OPPREISNINGSORDNING FOR KRIGSBARN FRA TRONDHEIM
KOMMUNE
Trondheim bystyre har vedtatt en egen ordning for økonomisk oppreisning til tidligere barnevernsbarn som
har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt i barnehjem, skolehjem eller fosterhjem.
Med denne ordningen ønsker Trondheim kommune å ta et moralsk ansvar for urett som er begått.
En annen gruppe som trenger oppreisning i dette samfunnet er krigsbarna.
Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg har avvist saken som 158 krigsbarn hadde anlagt mot den
norske stat.
Krigsbarna gikk til Strasbourg etter at norske domstoler hadde slått fast at sakene deres er foreldet.
De fikk legge frem saken sin for de 17 dommerne i det såkalte Storkammeret ved
Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, men nådde ikke frem med sine krav.
Krigsbarna mente de hadde krav på erstatning av staten for behandlingen de fikk etter krigen som barn av
tyske fedre og norske mødre.
I utgangspunktet burde staten måtte ta ansvaret for årevis med fysisk og psykisk mishandling.
Dommerne beskriver historiene de er blitt fortalt av krigsbarna som opprivende med sosial utestengning,
fysisk og psykisk misbruk, mangelfull skolegang og feilplassering i psykiatriske institusjoner.
Stortinget har vedtatt at krigsbarn kan få billighetserstatning på inntil 20 000 kroner.
Dersom det foreligger dokumentasjon på alvorlig skade som følge av bl.a mobbing vil erstatningene kunne
bli større.
Disse beløpene er således svært langt fra oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn fra Trondheim
kommune med et maksbeløp på 725 000 kroner og minimumsbeløp på 200 000 kroner.
En del av krigsbarna vil være blant de som kan søke om oppreisningsordningen for barnevernsbarn, men
det store flertall av krigsbarn faller utenfor denne ordningen
Selv om det i utgangspunktet er staten som har det moralske ansvaret over den behandling krigsbarna fikk,
så har også den enkelte kommune et ansvar.
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Trondheim kommune
FORSLAG:
Bystyret ber Rådmannen gjennom et utvalg se på muligheten til å foreta en granskning av situasjonen for
krigsbarna som er oppvokst i Trondheim.
Granskningsutvalget skal forsøke å få kartlagt om krigsbarna i Trondheimsområdet har vært utsatt for
mobbing, sosial utestengning, fysisk og psykisk misbruk, vanskjøtsel og mangelfull skolegang.
Utvalget skal ikke vurdere en eventuell erstatning, men dets arbeid og rapport kan danne grunnlaget for en
eventuell senere kommunal erstatning.
Målet med denne granskningen er å se på muligheten til å finne en erstatningsordning som kan gi krigsbarna
en økonomisk oppreisning, og hvor Trondheim kommune ser det moralske ansvaret som staten har
fraskrevet seg.
Erstatningen for barnevernsbarn er i dag en ordning som eksisterer i de fleste større byene i landet.
Det er et håp at en eventuell erstatning til krigsbarna i Trondheim også kan gi en tilsvarende ordning i de
samme byene.

Konklusjon
Ordfører foreslo privat forslag fra Svein Otto Nilsen (DEM) om oppreisningsordning for krigsbarn fra
Trondheim kommune oversendt oppvekstkomiteen for innstilling til bystyret.

Bystyresekretariatet i Trondheim, 28.05.2008

Ruth Normann
konsulent
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