
Kommunal oppreisningsordning 

 

Saken gjelder spørsmål til ordføreren fra Susan Borg om gjeninnføring av kommunal 

oppreisningsordning for barn som har blitt utsatt for omsorgssvikt eller overgrep mens de 

har vært under barnevernets omsorg. 

 

 

Forslag til svar til kommunestyret: 

«Karmøy kommune har gjennom å delta på kommunal oppreisningsordning i to perioder, 

fra 2006-2008 og fra 2015-2017- vist at vi står ved vårt moralske ansvar overfor dem som 

opplevde omsorg eller omsorgssvikt under det offentliges omsorg, og dette er noe vi også 

ønsker å stå for videre.  

 

Det har vært store forskjeller mellom de ulike kommunene i landet både knyttet til 

maksimalt oppreisningsbeløp, tidsperiode og frist for krav, noe som har vært kritisert.  

 

KS har nylig har blitt kontaktet av regjeringen for å følge opp Stortingets vedtak fra 

desember 2018 hvor KS er bedt om å utarbeide en beste praksis- anbefaling for kommunene. 

Foreløpig er dette arbeidet i startgropen, og det er usikkert hvordan og hvilken form en slik 

anbefaling vil ha.  

 

I utgangspunktet fremstår det som lite hensiktsmessig at Karmøy kommune tar initiativ til å 

gjeninnføre en egen ordning før en vet hva som kommer ut av behandlingen i KS. Det er 

også for vår del ønskelig å sikre likebehandling og unngå forskjellsbehandling mellom 

kommunene.  

 

Samtidig ble saken tatt opp i fylkesstyret i KS i Rogaland i februar, hvor fylkesstyret vedtok å 

anbefale en ny fylkesvis ordning, og hvor ordfører i Sandnes ble bedt om å ta kontakt med 

ordfører i Stavanger for å vurdere en ny utredning som kunne danne grunnlag for en 

eventuell ny lokal ordning.  

 

Karmøy kommune vil derfor avvente frem til en vet hva som kommer ut at KS sin 

behandling og/eller til det eventuelt er foretatt en utredning i Rogaland som vedtaket i 

fylkesstyret i KS la opp til.  Kommunen er positiv til å delta i en oppreisningsordning, men 

ser det ikke hensiktsmessig å selv ta initiativ til opprettelse av en egen erstatningsordning 

når det er flere pågående prosesser som vil ha betydning for oss.» 

 

 

Bakgrunn for saken  

Rundt om i landet finnes det en rekke ulike oppreisningsordninger for barn som har opplevd 

omsorgssvikt eller overgrep under barnevernets omsorg (se vedlegg fra KS). Ordningene er 

ulike både med tanke på maksimalt oppreisningsbeløp, tidsperiode ordningen gjaldt/gjelder 

for, og siste året det var mulig å søke.  

 

Karmøy kommune har over to perioder deltatt i en kommunal oppreisningsordning i 

samarbeid med flere andre kommuner. Fristen for å fremsette søknad i forbindelse med den 

siste perioden utløp 1. mai 2017. 



 

I formannsskapet 17. desember 2018 stilte Susan Borg spørsmål til ordføreren angående 

gjenoppretting av den kommunale oppreisningsordningen.  

 

Ordføreren foreslo at forslaget ble oversendt rådmannen uten realitetsbehandling og at sak 

skulle utarbeides første del av 2019. 

 

Historikk 

Kommunal oppreisningsordning 2006-2008  

På oppfordring fra Rogaland fylkeskommune og Stavanger kommune nedsatte 

fylkesmannen i 2005 en uavhengig granskningskommisjon i forbindelse med påstander om 

ureglementerte forhold ved kommunale og private barneverninstitusjoner i perioden fra 

1954 til 1993.  

 

Granskningskommisjonens konklusjoner førte til at Stavanger bystyre året etter vedtok å 

opprette en kommunal oppreisningsordning for personer som har vært utsatt for overgrep 

eller opplevd uverdige omsorgsforhold i institusjon eller i fosterhjem oppnevnt av 

barnevernet i perioden før 1. januar 1980. Ordningen ble senere utvidet til også å omfatte 

perioden 1. januar 1980 til 1. januar 1993.  

 

Alle kommuner i Rogaland ble invitert til å delta i ordningen. Dette takket Karmøy ja til 

sammen med Egersund, Finnøy, Gjesdal, Haugesund, Hjelmeland, Hå, Klepp, Randaberg, 

Rennesøy, Sandnes, Sauda, Sokndal, Sola, Strand, Suldal, Time, Tysvær og Vindafjord. I 

tillegg deltok Rogaland fylkeskommune.  

 

I henhold til vedtektene ble det oppnevnt et oppreisningsutvalg for kommunene, i tillegg til 

et sekretariat for oppreisningsutvalget. Disse ble begge sammensatt med relevant 

kompetanse innen jus og barnevernspedagogikk/psykologi.  

 

Utvalgets mandat var å behandle søknadene på vegne av alle deltakerkommunene. 

Stavanger kommune fungerte som vertskommune for ordningen. Øvre beløp for 

oppreisning ble satt til kr. 725 000,-.  

 

Oppreisningsutvalget mottok totalt 775 søknader for alle kommunene i Rogaland. 11 av 

disse var knyttet til Karmøy kommune, og kommunen utbetalte kr. 5 316 667,- i oppreisning i 

perioden 2007–2010.  

 

Den kommunale oppreisningsordningen tok ikke utgangspunkt i et juridisk ansvar for 

økonomisk tap, men ble etablert med utgangspunkt i et moralsk ansvar og som en 

kompensasjon for den smerte og de lidelser tidligere barnevernsbarn var blitt påført. 

 

Kommunal oppreisningsordnings 2015-2017 

I løpet av 2014 viste det seg at det var personer som av ulike årsaker ikke hadde søkt om 

oppreisning innen fristen. Stavanger bystyre vedtok 19. november 2014 å gjenåpne den 

kommunale oppreisningsordningen.  

 



1. mai 2015 ble oppreisningsordningen formelt gjenåpnet. De samme kommunene, herunder 

Karmøy, samt Rogaland fylkeskommune, vedtok å tiltre ordningen.  Fristen for å fremsette 

søknad ble satt til 1. mai 2017. 

 

Oppreisningsutvalget behandlet 147 søknader. I alt fikk 101 personer innvilget oppreisning. 

Totalt utbetalte kommunene kr. 58 462 500,-. 

 

Utvikling etter 2017 

15. mars 2018 fremmet stortingsrepresentantene Bollestad og Bekkevold forslag i Stortinget 

om gjennomgang av oppreisnings- og erstatningsordninger. Forslaget oppnådde ikke flertall, 

men et forslag om å be regjeringen ta initiativ overfor KS for å utarbeide en beste praksis- 

anbefaling for frivillige kommunale og fylkeskommunale erstatningsordninger ble vedtatt i 

Stortinget 4. desember 2018.  

 

I forbindelse med innstillingen fra Justiskomiteen til Stortinget var det også et forslag fra 

mindretallet i komiteen som gikk ut på å «om nødvendig opprette en nasjonal 

erstatningsordning eller et nasjonalt regelverk for kommunale ordninger». Justiskomiteen 

fremmet imidlertid ikke dette mindretallsforslaget for Stortinget, slik at det pr. nå ikke 

foreligger noe forslag om en nasjonal erstatningsordning. 

 

Justisdepartementet tok kontakt med KS 10. april 2019 og ba dem vurdere å sette i gang et 

arbeid på området. KS svarte i brev av 2. mai at de var positive til å igangsette et samarbeid 

med kompetansemiljøer i medlemsmassen for å definere rammene for en mulig fremtidig 

erstatningsordning, slik at kommuner og fylkeskommuner kunne få et verktøy dersom de 

ønsker å opprette erstatningsordninger.  

 

KS opplyser pr. 14. mai 2019 at de i første omgang har laget en oversikt over gjennomførte 

oppreisningsordninger i kommuner og fylkeskommuner. Ettersom den formelle 

henvendelsen fra Justisdepartementet kom forrige måned, er en imidlertid foreløpig tidlig i 

prosessen.  

 

Det nevnes også at saken var oppe i fylkesstyret i KS 1. februar 2019, hvor fylkesstyret ikke 

ønsket å gå inn for en nasjonal erstatningsordning, men anbefalte en ny fylkesvis frivillig 

ordning. Det ble vedtatt at ordfører i Sandnes skulle ta kontakt med ordfører i Stavanger for 

å vurdere en utredning som kunne danne grunnlag for en eventuell ny lokal ordning for 

kommunene i Rogaland.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


