SØR-VARANGER KOMMUNE

Unntatt offentligheten etter utfylling,
jfr. offentlighetsloven § 13, jfr.
Forvaltningsloven § 13, 1. ledd nr. 1

Søknad om kommunal oppreisning for tidligere
barnehjemsbarn
Søknad om oppreisning fra Vadsø kommunes oppreisningsordning for personer som har
opplevd overgrep eller omsorgssvikt i institusjon mens de var under barnevernets omsorg
fram til 01.01.1980.

1. Opplysninger om søker:
Navn:
Adresse:
Postnummer:
Telefon hjem:
Telefon arb.:
Kontonr.:
Har du skiftet navn?
Ja:
Nei:

Har du fullført en utdannelse?
Ja:
Nei:

Fødselsnr (11 siffer):
Sted:
Mob.:
e-post:

Eventuelt tidligere navn:

Er du i arbeid?
Ja:
Nei:

Stilling:

Har du vært i kontakt med Granskningsutvalget for barnehjemmene i Finnmark?
Ja:
Nei:

Dersom du har vært i samtale med Granskningsutvalget, ønsker du at forklaring avgitt til
nevnte utvalg, kan benyttes som dokumentasjon for søknaden?
Ja:
Nei:
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2. Opplysninger om foreldre og plasseringskommune:

Foreldrenes navn, fødselsdato og adresse i det aktuelle tidsrom – hvis kjent:
Fornavn:
Etternavn:
Fødselsdato: Adresse:
Mor:

Far:

Navn på kommunen du bodde i før du ble plassert i institusjon: (plasseringskommune)

3. Opplysninger om opphold i institusjonen(e):

Navn på institusjon: (send med dokumentasjon på
oppholdet hvis du har)

Tidsrom:
Fra:
Fra:
Fra:
Fra:
Fra:

Til:
Til:
Til:
Til:
Til:

4. Egenerklæring og dokumentasjon
Hvis du har avgitt forklaring for Granskningsutvalget kan denne brukes som
egenerklæring i søknaden dersom du ønsker det, jfr. pkt. 1. Dersom du ikke har avgitt
forklaring til Granskningsutvalget eller ikke ønsker at denne skal benyttes, må du fylle ut
dette punktet. ( Dersom det blir for liten plass i skjemaet, kan du benytte deg av et eget
ark som du legger ved søknaden.)
Legg ved dokumenter du har som kan være av interesse for søknaden, for eksempel
bekreftelse på opphold i barnehjem, uttalelse fra barnevern, skole, lege, psykolog,
sosialkontor, trygdekontor m.m.

POSTADRESSE:
Postboks 614
9811 Vadsø

BESØKSADRESSE:
Oscarsgt. 21, 3. etg.
9800 Vadsø

TELEFON: 78 94 24 10 /78 94 24 00
Mobil:
93 26 37 77
E-POST: carina.larsson@vadso.kommune.no
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Skriv kort om bakgrunnen for plasseringen og gi en beskrivelse av grunnlaget for kravet
om oppreisning, herunder tid, sted og hendelser som ligger til grunn for søknaden. En
redegjørelse omkring følgende ville kunne være relevant:
- boforhold, mat og måltider, helse, tilsyn, personlig oppfølging
- arbeid, plikter og fritidsaktiviteter, hjelp til lekser og utdannelse
- kontakt med søsken og foreldre, og forholdet til de andre barna
- oppfølgning etter utflytting

Beskriv eventuelt hvilke overgrep, avstraffelser og/eller andre krenkende opplevelser du
har vært utsatt for. Vennligst også opplys om forholdet eventuelt er anmeldt til politiet, og
i tilfellet til hvilket politidistrikt.

POSTADRESSE:
Postboks 614
9811 Vadsø

BESØKSADRESSE:
Oscarsgt. 21, 3. etg.
9800 Vadsø

TELEFON: 78 94 24 10 /78 94 24 00
Mobil:
93 26 37 77
E-POST: carina.larsson@vadso.kommune.no
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5. Samtykke til innhenting av opplysninger:
Jeg samtykker i at det i forbindelse med behandling av denne søknaden, kan innhentes
nødvendige opplysninger om meg der de måtte finnes. Oppreisningsutvalget og
sekretariatet har taushetsplikt. Alle opplysninger vil bli behandlet i samsvar med Lov om
behandling av personopplysninger. Opplysningene vil bli lagret i Vadsø byarkiv etter
avsluttet behandling av søknaden.
Jeg/vi bekrefter at dette samtykket er frivillig, og at samtykket kan trekkes tilbake når
som helst.

Sted:

Dato:

Underskrift:

Informert samtykke betyr at jeg som bruker har fått informasjon om hvilke opplysninger som skal utveksles,
vet hvordan opplysningene skal brukes og konsekvensene av dette. Jeg, er kjent med at det ikke skal
utveksles flere opplysninger enn det som er nødvendig og at jeg kan nekte at opplysninger om spesielle
forhold utveksles, eller at spesielle fagmiljø eller enkeltpersoner får bestemte opplysninger. Jeg er også
kjent med de konsekvenser begrensninger på informasjon kan ha for behandling av min søknad om
kommunal oppreisning for tidligere barnehjemsbarn.
Merk! Dersom det er fare for liv og helse, kan informasjon gis uten samtykke.
Lovbestemmelser om taushetsplikt: Forvaltningsloven § 13 til 13e, Pasientrettighetsloven § 3-6,
Helsepersonelloven kapittel 5 §21 – 25, Lov om sosiale tjenester § 8-8, Opplæringsloven § 5-4 og § 15-4,
Folketrygdeloven § 21-9, § 25-9, § 25-10, og § 25-11.

Søknad med eventuelle vedlegg sendes til:
Sør-Varanger kommune
c/o Vadsø kommune
Oppreisningsutvalgets sekretariat
v/ Carina Larsson
Postboks 614
9811 Vadsø
POSTADRESSE:
Postboks 614
9811 Vadsø

BESØKSADRESSE:
Oscarsgt. 21, 3. etg.
9800 Vadsø

TELEFON: 78 94 24 10 /78 94 24 00
Mobil:
93 26 37 77
E-POST: carina.larsson@vadso.kommune.no
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