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::: Sett inn innstillingen under denne linja
Forslag til vedtak:
Formannskapet tar rapporten om sluttbehandlingen av saker om oppreisning til tidligere barnevernsbarn
etter utvidet frist, til orientering.
::: Sett inn innstillingen over denne linja

... Sett inn saksutredningen under denne linja
Bakgrunn
Formannskapet besluttet i sak 104/10 å utvide fristen til 31.12.2010 for søknader fra tidligere
barnevernsbarn som ikke var kjent med oppreisningsordningen da søknadsfristen gikk ut 10. mai 2009.
Som forutsatt i vedtaket, er disse søknadene behandlet administrativt. I denne saken gir rådmannen en
orientering om sluttbehandlingen.
Fakta
Den opprinnelige oppreisningsordningen for tidligere barnevernbarn i Trondheim ble avsluttet 10. mai
2009, og sluttrapporten ble behandlet av bystyret i sak 1/2010. Det ble behandlet totalt 353 søknader, og
fattet tilstått oppreisning i 297 saker.
Etter utvidelsen av tidsfristen til 31.12.2010 har kommunen mottatt totalt 19 nye søknader om økonomisk
oppreisning. I vurderingen av sakene har rådmannen lagt vekt på å følge praksisen fra det tidligere
oppreisningsutvalget, innenfor en øvre grense for oppreisning på kr 300.000. Sakene er undergitt en
forenklet behandling ut fra søknad, egenerklæring, saksdokumenter og granskingsrapporten ”Omsorg og
overgrep” fra 2007. I tillegg til behandlingen i forhold til kommunal oppreisning har alle søkerne fått
informasjon og søknadsskjema for statens rettferdsvederlagsordning.
Totalt 11 personer har fått innvilget søknad om oppreisning, med en samlet utbetaling på 2.400.000
kroner. Gjennomsnittelig utbetaling er cirka 220.000 kroner. Totalt 8 personer har fått avslag fordi
søknaden faller utenfor vedtektene for ordningen.
Oppsummering og konklusjon
Med denne saken har Trondheim kommune sluttført oppreisningsordningen til tidligere barnevernsbarn.
Ordningen har hatt stor betydning for mange enkeltmennesker og familier som sliter med ettervirkninger av
mangelfull offentlig omsorg og overgrep.
I tråd med bystyrets vedtak har rådmannen etablert et samarbeid med foreningen BIT og inngått avtale om
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produksjon av en dokumentar om oppreisningsordningen. Denne produksjonen skal etter avtalen
ferdigstilles i løpet av høsten 2011.
Det planlegges i tillegg et initiativ til en evaluering av oppreisningsordningene i store byene.

Rådmannen i Trondheim, 19.5.2011

Helge Garåsen
Kommunaldirektør

Lars Mostad
Rådgiver

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
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