RETTFERDSVEDERLAG FRA STATEN FOR BARN I BARNEHJEM
OG SPESIALSKOLER FOR BARN MED ATFERDSVANSKER
St.meld. nr. 24 (2004-2005) og Innst. S. nr. 217 (2004-2005)

Søknaden sendes til:

Ved behov for veiledning til å fylle ut
søknaden, vennligst kontakt Statens
sivilrettsforvaltning på telefon 22 99 13 25.

Statens sivilrettsforvaltning
Postboks 2105 Vika
0125 Oslo

For mer informasjon, se www.sivilrett.no.

Fyll ut de hvite feltene:

1. OPPLYSNINGER OM SØKEREN
Navn
Ev. tidligere navn
Postadresse
Postnummer

Poststed

Telefonnummer

E-post

Kontonummer
Fødselsnummer
(11 siffer)
Fødested

Fødselsattest vedlagt
(ja/nei)

Mors navn og
fødselsdato
(dersom kjent)
Fars navn og
fødselsdato
(dersom kjent)
Adresse til foreldre i
perioden i institusjon
(dersom kjent)
Navn på kommunen
som plasserte deg i
institusjon
Som regel er dette
kommunen du bodde i
før du ble plassert
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Kommuner du bodde i
under oppveksten:

Navn på skole:

Klasse:

Navn på skoler du har
gått på, samt hvilke
klasser du gikk i på de
ulike skolene

2. TIDLIGERE SØKNADER/KRAV
Har du tidligere søkt om
rettferdsvederlag (tidl.
billighetserstatning)?
Har du søkt om annen
erstatning?

Ja /

Nei

Ja /

Nei

F.eks. kommunal
oppreisning eller
voldsoffererstatning.

Hvis ja, oppgi hvilken instans som behandlet søknaden, og
resultatet (innvilgelse/avslag):

Hvis ja, vennligst legg
ved kopi av
avgjørelsen.

Instans:_______________________________________

Innvilgelse /
Er forholdet behandlet
av domstolen?

Ja /

Avslag

Nei

Hvis ja, vennligst legg
ved kopi av
avgjørelsen.
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3. SØKNADSGRUNNLAG
Oppgi institusjonene og/eller fosterhjemmene som er grunnlaget for søknaden din
Navn på institusjon, herunder navn på kommune
Navn og adresse til fosterforeldre

Tidsrom
Fra (år)
Til (år)

En redegjørelse omkring følgende forhold vil
kunne være av interesse:
-

Beskriv oppholdet i
institusjon/fosterhjem. Bruk eget ark om
ønskelig.
Dersom søknaden gjelder opphold i flere
institusjoner eller fosterhjem, er det viktig
at du behandler hvert opphold separat.

-

-

bakgrunn for plassering i
institusjon/fosterhjem
boforhold
mat/måltider
klær
avstraffelser/krenkende opplevelser,
herunder navn på eventuelle overgripere
arbeid/plikter i institusjonen
markering av høytider
fritidsaktiviteter
forhold til de andre barna
personlig oppfølging
hjelp til lekser
tilsyn
utdannelse
annet

Din beskrivelse av oppholdet:
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Fortsett på eget ark om nødvendig
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Dokumentasjon
Legg ved dokumenter du har som kan være av interesse for søknaden, for eksempel
bekreftelse(r) på opphold i institusjon og uttalelse(r) fra lege, psykolog, sosialkontor og
trygdekontor som belyser eventuelle skader som kan skyldes oppholdet i institusjon.
# Datert
Tittel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Dokumentasjon som mangler, vil om nødvendig bli forsøkt innhentet av faginstansen som
skal utrede saken.
Sted:

Dato:

Underskrift:
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