Trondheim kommune

Saksframlegg
OPPREISNING TIL TIDLIGERE BARNEVERNSBARN - PRESISERING AV VEDTEKT
Arkivsaksnr.: 08/10145
Forslag til innstilling:
Bystyret vedtar følgende presisering av vedtektene for oppreisning til tidligere barnhjems- og
skolehjemsbarn i Bystyresak 101/06.
Nytt punkt i vedtektenes § 4: Økonomisk oppreisning fra Trondheim kommune ytes uten avkorting i
forhold til oppreisning som er innvilget fra andre kommuner
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Bakgrunn
Trondheim bystyre vedtok i sak 101/06 en kommunal oppreisningsordning til tidligere barnevernsbarn fra
Trondheim kommune. I vedtaket fastslås at slik oppreisning innvilges uavhengig av den statlige
billighetserstatningen til samme målgruppe eller andre erstatninger/oppreisninger som måtte bli innvilget.
Dette er også nedfelt eksplisitt i vedtektenes § 4 når det gjelder billighetserstatning fra statskassen for barn i
barnehjem og spesialskoler.
Oppreisningsutvalget har mottatt noen søknader fra tidligere barnevernsbarn som har mottatt oppreisning
fra andre kommuner for samme forhold. Fordi dette ikke er omtalt nærmere i bystyre- saken eller
vedtektene, er det behov for en avklaring om det skal gjøres en avkorting av eventuell oppreisning fra
Trondheim kommune i disse sakene.
Fakta
Oppreisningsordningen omfatter personer fra Trondheim kommune som har opplevd omsorgssvikt eller
overgrep i barnehjem, skolehjem og fosterhjem mens de var under barnevernets omsorg. Ordningen er
ikke hjemlet i lov. Utgangspunktet for bystyrets vedtak er Trondheim kommunes moralske ansvar for disse
forholdene, uavhengig av statlig billighetserstatning eller andre erstatninger for samme målgruppe, jfr
vedtakets punkt 2.
En søknad om oppreisning til flere kommuner kan være aktuell når en person har vært bosatt i flere
kommuner, og barnevernet (i disse kommunene) har plassert vedkommende i institusjon/fosterhjem eller
videreført plasseringsvedtak som ble gjort av opprinnelig bostedskommune. I tilsvarende
oppreisningsordning i Stavanger, praktiseres avkorting når en søker har mottatt oppreisning fra flere
kommuner. Stavangers ordning er imidlertid samordnet med en del andre kommuner i Rogaland.
Vurdering
Oppreisningsordningen i Trondheim kommune tar utgangspunkt i at Trondheim hadde plasserings- og
omsorgsansvaret på det tidspunkt omsorgssvikt eller overgrep har skjedd. Etter rådmannens opp-fatning
innebærer dette at søknad om økonomisk oppreisning må realitetsbehandles av oppreis-ningsutvalget her,
uavhengig av om det er fremmet tilsvarende søknad til andre kommuner.
Spørsmålet om avkorting i forhold til innvilget oppreisning fra andre kommuner som komplisert. Det vil
kunne komme saker der andre Trøndelagskommuner, som er med på ordningen, er involvert. En
samordnet behandling vil kunne gjennomføres i disse tilfellene, jfr ordningen i Stavanger/Rogaland. I andre
saker vil en derimot ikke ha kjennskap til om andre kommuner har innvilget oppreisning. Forskjellig
praksis mellom kommunene kan også føre til at avkortning avgjøres i forhold til hvilken kommune som
behandler søknaden først.
På denne bakgrunn tilrår rådmannen at søknader fra tidligere barnevernbarn om økonomisk oppreisning fra
Trondheim kommune behandles av oppreisningsutvalget her, uten at det foretas avkorting i forhold til
oppreisning som er innvilget fra andre kommuner.

Rådmannen i Trondheim, 07.03.2008

Tor Åm
kommunaldirektør
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