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Høringsuttalelse- NOU2016:9 Rettferdig og forutsigbar –
Voldsskadeerstatning.
Foreldrenettverk Mot Mobbing oversender en høringsuttalelse til NOU 2016:9 Rettferd og
Forutsigbar – Voldsskadeerstatning.

Foreldrenettverk Mot Mobbing ønsker i denne høringsuttalelsen å rette fokus
på avsnittet knyttet til mobbing i NOU 2016:9. I forslag til ny
voldsskadeerstatning vil alvorlig mobbing, i form av verbale krenkelser og
utestengelser, falle utenfor ordningen. Mobbing som inneholder elementer av
vold, og omfattes av straffebestemmelser i kapittel 25, vil selvfølgelig falle
innenfor voldsoffererstatningsloven § 1. (se side 81-82 i NOU 2016: 9)
Tall fra elevundersøkelsen viser at over 50000 norske barn og unge i grunnskole og i videregående
skole utsettes for mobbing regelmessig.
De som har blit utsatt for mobbing i norsk skole kan blir rammet at et bredt spekter av
helseproblemer som angst, depresjon, psykosomatiske plager, PTSD, ME, spiseforstyrrelser,
selvmordstanker, selvmordsforsøk, selvskading, dårligere selvfølelse og selvtillit enn de som ikke blir
utsatt for dette. Disse problemene fører til dårligere mestringsevne, svakere skoleprestasjoner og
fravær i skolen. ( Å bli utsatt for mobbing, Læringssenteret)
De medlemmer av foreldrenettverket som har kjørt sine mobbesaker gjennom rettssystemet vet
hvilken påkjenning dette er også med tanke på re-traumatisering. Derfor er det ikke alle som klarer å
gjennomføre den påkjenning en slik rettsak er og vil være. De som har vunnet frem med sine saker i
erstatningssøksmål og sørget for at kommunen har fått foretaksstraff i form av mobbebøter vet også
hvor viktig det er å bli hørt og trodd. Ikke minst for den psykiske helsen og helbredelsesprosessen.
Ofte får dette betydning for hvilken retning livet utvikler seg etterpå. Man snakker om før og etter
dommen. Derfor er det viktig at det også finnes en erstatningsordning som går ved siden av
domstolen også for denne gruppen. Psykisk mobbing over tid gir de samme skader som fysisk
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mobbing. Derfor bør det være omfanget av den varige skaden som bør være kriteriet om man kan
innvilges voldsskadeerstatning.
Forskning rundt psykisk helse viser at 20% av norsk ungdom opplever psykiske plager som påvirker
dem i hverdagen. 8% får en psykiatrisk diagnose, og mange får det som følge av mobbing.
Alle barn i Norge har skoleplikt. Skolen overtar foreldreansvar etter §30 i barneloven når barnet er på
skolen. Opplæringsloven §9a pålegger skolen å gi barna et godt psykososialt miljø for å sikre både
helse og læring. Når skolen svikter går det utover barna og da trenger vi en statlig
oppreisningsordning som omfatter disse barna også. Vi trenger ordninger som i tilstrekkelig grad
favner alle barn som trenger det.
Mobbing som samfunnsproblem har fått vesentlig stor oppmerksomhet de senere år. Da har også en
erstatningsordning som går utenom rettsapparatet vært en del av dette uten at noe har skjedd for å
rette dette opp. Også Djupedalsutvalget tar i sin rapport til orde for at personer som har fått en varig
skade som følge av mobbing må få en mulighet til å søke erstatning for dette utenfor rettsapparatet.
Andre kommentarer:
Vi ønsker å løfte mobbesaken til et høyere nivå. Mobbing og krenkelser i læringsmiljøet er det
offentliges ansvar. Alvorlig psykisk mobbing er utelatt i alle. Alvorlig psykisk mobbing, med de følger
dette får for et menneske faller utenfor alle erstatningsordninger vi har i Norge i dag. Vi mener dette
må endres. Vi trenger en total gjennomgang av alle offentlige oppreisningsordninger.
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