ERSTATNING
FRA STATEN
Søknaden sender du til:
Statens sivilrettsforvaltning
Postboks 2105 Vika
0125 Oslo

Rettferdsvederlag
– en erstatningsmulighet fra Stortinget

Mer informasjon:
www.sivilrett.no/rettferd

Har du hatt en «tapt barndom»,
et vanskelig liv?
Mener du at det offentlige
kan kritiseres for dette?

Har du spørsmål eller behov for
søknadsskjema eller veiledning?
Ring Statens sivilrettsforvaltning:
Telefon: 22 99 13 25

Har du ingen andre muligheter
til å få erstatning?
Da kan rettferdsvederlag fra
staten være en ordning for deg.

Hva er rettferdsvederlag?

Hvordan søke?

Rettferdsvederlag er en økonomisk kompensasjon til
personer som har kommet spesielt uheldig ut i forhold
til andre i en sammenlignbar situasjon. Mange kaller
ordningen «erstatning for tapt barndom».

Du må sende en skriftlig søknad til Statens
sivilrettsforvaltning. Det enkleste er å bruke et
søknadsskjema, som du finner du på www.sivilrett.no.
Hvis du ønsker å få tilsendt et skjema, eller har
spørsmål om ordningen, kan du ta kontakt med oss
på telefon: 22 99 13 25.

Vederlag kan gis etter en konkret vurdering ut
fra hva som var vanlig etter datidens regelverk
og praksis. Det er ikke noe man har krav på.
Rettferdsvederlag tar ikke sikte på å dekke det fulle
tapet du har hatt. Det er ment som et “plaster på såret”
og en erkjennelse av at du har blitt utsatt for en urett.
Beløpene er derfor som regel lavere enn ved
vanlige erstatningssaker.
De fleste som får innvilget søknaden, får mellom
kr 70 000 og kr 180 000. Maksbeløpet er kr 250 000.

Når kan du søke om vederlag?
For å få rettferdsvederlag er hovedregelen at offentlige
myndigheter må ha gjort en feil som har påført deg en
skade eller ulempe. For eksempel svikt i barnevernet
eller mangelfull skolegang.
Du kan også søke hvis du har vært utsatt for fysiske
eller seksuelle overgrep før 1. januar 1975.

Du kan ikke ha andre muligheter
for erstatning
Du kan ikke få rettferdsvederlag hvis du har andre
muligheter til å få erstatning.
Det betyr at du

•

ikke kan få rettferdsvederlag hvis det finnes
en annen erstatningsordning for det du har
vært utsatt for, for eksempel voldsoffer- eller
pasientskadeerstatning.

•

ikke kan få rettferdsvederlag hvis du kan kreve
erstatning direkte fra den som er ansvarlig, for
eksempel kommunen. Det kan du gjøre hvis du for
mindre enn tre år siden ble klar over at du har fått
en skade og hvem som er ansvarlig.

Det er viktig at du i søknaden får tydelig frem hva du
kritiserer det offentlige for, og hvor og når det skjedde.

Dokumentasjon
Dersom du har dokumentasjon i form av for eksempel
legeerklæring, vitneuttalelse eller lignende, må du
sende inn dette selv.
Dokumentasjon fra den offentlige instansen du
kritiserer, innhenter vi for deg. Hvis du for eksempel
kritiserer skolen, trenger du ikke innhente dokumenter
fra skolen selv.

Saksgang
Når du har sendt inn søknaden, får du et brev med
informasjon om videre saksgang og forventet
behandlingstid.

