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Hø ring  -  utkast til forskrift om avskåret klagere tt  ved kommunal
bil lighetserstatning  til  tidligere beboere ved barn ehjem ,  spesialskoler,
fosterhjem e ller skolehjem i Bergen kommune mv.

Finansdepartementet viser til justisdepartementets brev av 10. mars 2008, vedlagt
utkast til forskrift om ovennevnte.

Justisdepartementet foreslår i høringsbrevet en forskrift om unntak fra klagereglene i
forvaltningsloven § 28 for vedtak om kommunal billighetserstatning til tidligere beboere
ved ulike institusjoner, spesialskoler, barnehjem og lignende i Bergen kommune i
perioden 1954 til 1980.  1 forskriften foreslås det å videreføre innholdet i, og delvis utvide
rekkevidden av, den nå opphørte forskrift 9. februar 2007 nr. 153. Forskrift 9. februar
2007 nr. 153 var en forlengelse av en tidligere midlertidig forskrift som gjaldt i 2004 og
2005.

Justisdepartementet viser til at Bergen kommune i brev til Justisdepartementet 18.
februar 2008 har gitt uttrykk for at ordningen med unntak fra klageadgang nok en gang
forlenges.

Bergen bystyre traff 28. januar 2008 vedtak om å forlenge erstatningsordningen. Etter
vedtaket skal ordningen også utvides til å omfatte alle personer Bergen kommune har
plassert i heldøgns omsorgstilbud på barnehjem, spesialskoler, fosterhjem eller
skolehjem i Bergen kommune i perioden 1954 til 1980, ikke bare i de 11 navngitte
barnehjem som var omfattet i den tidligere ordningen. I tillegg skal ordningen omfatte
personer som ble plassert i heldøgns institusjon eller fosterhjem av
barnevernstjenesten i kommunene Åsane, Laksevåg, Arna og Fana i perioden 1954 til
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1972. Søknadsfristen for erstatning etter den utvidede ordningen er satt til  31.
desember 2008. Bergen kommune har så langt mottatt rundt 80 søknader, og legger til
grunn at sakene vil kunne avvikles i løpet av 2009.

Etter Justisdepartementets oppfatning stiller ikke spørsmålet om unntak fra klagerett
ved vedtak i erstatningsutvalget for Bergen kommunes billighetserstatningsordning
seg vesentlig annerledes etter den utvidede ordningen enn da de tidligere midlertidige
forskriftene ble gitt. I denne vurderingen legger Justisdepartementet til grunn at de
materielle og prosessuelle vilkårene for tildeling av erstatning er uendret, selv om
virkeområdet for erstatningsordningen i en viss forstand er utvidet.

Bergen kommune har anmodet om at klageadgangen også avskjæres for de vedtak som
blir truffet etter utløpet av forskrift 9. februar 2007 nr. 153 og før en eventuell ny
forskrift trer i kraft. Etter justisdepartementets vurdering synes det forsvarlig å gi
forskriften virkning også for vedtak som er truffet av erstatningsutvalget i perioden
mellom 1. januar 2008 og det tidspunkt den nye forskriften eventuelt blir vedtatt og trer
i kraft.

Finansdepartementets vurdering
Finansdepartementet har ingen merknader til utkastet til forskrift.
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