
Rettighetsdokumentasjon

ER

avgjørende! 

Stiftelsen Rettferd. 



Hva er Stiftelsen Rettferd

Stiftelsen Rettferd jobber for at enkeltpersoner som føler seg som tapere skal få bedret sin 
livssituasjon. Vi jobber også for at forholdene blir lagt til rette for å forhindre at flere skal bli tapere i 
dagens samfunn.

Stiftelsen Rettferd ble stiftet under verdens første taperkongress på Gjøvik 15.- 16. september 1993. 
Tidligere navn er Aksjon Rettferd for taperne, Landsforeningen Rettferd for taperne og Stiftelsen 
Rettferd for taperne (siste frem til 25.02.2020)



Hva jobber vi med?

Hovedmålsettingen er å hjelpe ulike utsatte grupper som 
opplever seg som tapere i samfunnet vårt, og som har vært 
utsatt for:
- Feilplassering i skolehjem, barnehjem og fosterhjem, 

manglende inngripen fra barnevernet, seksuelle overgrep, 
mangelfull skolegang og mobbing.

Vi kan hjelpe enkeltindivider med å innhente dokumenter og 
skrive oppreisningssøknad til stat og kommune. Arrangere 
møter mellom taper og oss.



Hvordan jobber vi
• Hente inn dokumentasjon fra det offentlige, kommunearkiv, 

skolearkiv m.m.

• Gjennomgå dokumentasjonen med formål å belyse hendelser 
klientene har tatt opp i egenerklæring.

• Skrive og utforme søknad – dokumentere forholdene/overgrepene.



Utfordringer

• Innimellom har enkeltpersoner et vel høyt forventningsnivå til hva 
som kan gi grunnlag for erstatning.

• Dårlig og/eller manglende dokumentasjon. Vanskelig å underbygge 
påstandene om f.eks manglende inngripen. Mobbespørsmål særlig 
vanskelig.



Hva har vi 
oppnådd?

• Over 3000 enkeltpersoner
har fått til sammen over 
420 000 000 i oppreisning.



Det er fortsatt dessverre bruk for oss

Ca 200 nye oppreisningssaker i 2021. 

120 nye saker så langt i 2022.. 
( +90 henvendelser om erstatning for strafforfølging )



Interessepolitisk arbeid
• Kysthospital/tuberkulosebarna. Ikke omfattet av oppreisningsordning. 

I avtalen om revidert nasjonalbudsjett 2015 ble disse nevnt som 1 av 
13 merknader..

• Representantforslag fra KrF om gjennomgang av offentlige 
oppreisningsordninger mars 2018. Nedstemt desember 2018.

• Mobbing. Samfunnsproblemet mobbing er et av våre 
hovedsatsingsområder. Ny mobbelov 22.05.2017



Representantforslag fra SV 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, 
Freddy André Øvstegård og Petter Eide (SV):

1. Stortinget ber regjeringen sørge for at det er lik tilgang til erstatning 
for svikt av det offentlige overfor en person som var barn da svikten 
skjedde, uavhengig av hvor personen bor i landet, og om nødvendig 
opprette en nasjonal erstatningsordning eller et nasjonalt regelverk for 
kommunale ordninger.



Representantforslag fra SV:

2. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med 
forslag om å samordne regelverket for erstatning med reglene for 
foreldelse i straffeloven, slik at ikke kravene om erstatning blir 
foreldet før en eventuell straffeforfølgelse. (Nedstemt 2020)

3. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en 
helhetlig gjennomgang av offentlige oppreisningsordninger, som i 
særskilt grad ser på hvilke grupper som ikke er omfattet av 
ordningene, og vurderer på hvilken måte disse bør innlemmes i 
eller omfattes av andre ordninger. (Nedstemt 2020)

4. Stortinget ber regjeringen sørge for at Stortingets 
rettferdsvederlagsordning blir bedre kjent, og bedre informert 
om, som erstatningsordning. (Vedtatt 2020)



Kjennskap til rettferdsvederlagsordningen

- Spørreundersøkelse i 2018 viste at 7% av 1000 respondenter kjenner 
til rettferdsvederlagsordningen.

- Ny spørreundersøkelse i 2022 viser at 5% av 1000 respondenter 
kjenner til rettferdsvederlagsordningen.



Nye tjenester

• «Hjelp med NAV». Etablert mai 2020. Har bistått over 1600 
enkeltpersoner frem til nå. Består per i dag av 4 stk frivillig rådgivere.

• «Hjelp med gjeld». Etablert januar 2021.

• «SMB-prosjekt». Samarbeid med SMB Norge. Etablert august 2021.



Dokumentasjon er avgjørende



Utfordringer

Dårlig og/eller manglende dokumentasjon. Vanskelig å underbygge påstandene om 
f.eks manglende inngripen fra barnevernet. Mobbespørsmål særlig vanskelig. Her 
er vi særlig spent på endringene i opplæringsloven som ble vedtatt i mai 2017 
(dokumentasjonskrav)

Digitalisering. Skaper store muligheter, men også kostbare utfordringer – OG 
løsninger. Statens Sivilrettsforvaltning har ytret ønske om mer digital 
kommunikasjon med dokumenter – kostnaden til dette dekkes så langt ikke av det 
offentlige. Utfordring herved gitt til politikerne.



Utfordringer

Vi får ikke svar! Dessverre er det innimellom vanskelig å få svar 
fra ulike arkiver. Vi må gjerne purre 4-5 ganger, og innimellom 
en tur innom Statsforvalteren, for å få svar.





Dokumentasjon – Skole/mobbing

- Skolen skal dokumentere hva som skal gjøres

- Skolen skal dokumentere det som har blitt gjort



Dokumentasjon – Skole/mobbing



Men… 

Vårt hovedinntrykk er at det ytes god service og 
profesjonaliteten er høy innen arkivtjenester i Norge.





Mer trenger ikke sies..

•Takk for meg...
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