Må betale mobbeoffer 2 millioner i erstatning
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Verran kommune gjorde ikke nok, mener tingretten.
En skole har plikt til å undersøke om sosiale og faglige problemer kan skyldes mobbing,
konkluderer Inntrøndelag tingrett.
Verran kommune er dømt til å betale en tidligere skoleelev (31) 2.044.454 kroner for de
skadene han fikk som følge av mobbing i skoletiden. Kommunen må i tillegg dekke 31åringens sakskostnader.
Mannen har fått diagnosen posttraumatisk stresslidelse og alvorlig depresjon. Sakkyndige
har konkludert med at skadene skyldes mobbing, og har fastsatt en varig medisinsk
invaliditet på 54 prosent.
Dommen i Inntrøndelag tingrett falt 19. desember, og er ennå ikke rettskraftig.
– Vi vurderer å anke, men har ennå ikke bestemt oss. Vi er av den oppfatning at vi fylte
aktivitetsplikten i den saken, sier rådmann Torunn Austheim i Verran kommune.
Trakk seg unna
31-åringen begynte på en skole i Verran kommune i 5. klasse. Skolen henviste ham raskt til
PPT. Etter tre år sendte skolen bekymringsmelding til barnevernet. Under to samtaler med
barnevernet fortalte gutten at han ble mobbet, ifølge dommen.
Etter 31-åringens egen forklaring ble han utsatt for fysisk mobbing i form av lugging og
dytting, samt verbal mobbing og trakassering. Verken kontaktlærer, sosiallærer eller rektor
oppfattet at gutten ble mobbet. De så at han hadde sosiale problemer, og noterte enkelte
tilfeller av erting.
Midtveis i skolegangen sluttet den ansatte i PPT som hadde ansvaret for gutten. De siste tre
årene av grunnskolen er det ikke dokumentert at skolen, PPT, barnevernet eller BUP gjorde
noen tiltak, står det i dommen.
Rett til godt skolemiljø
Retten har lagt vekt på at grunnskoleloven og opplæringsloven ga gutten rett til et godt
arbeidsmiljø. Lovverket påla de ansatte undersøkelses- og aktivitetsplikt.
Siden skolen var bekymret for gutten i mange år, var det etter rettens mening en betydelig
svakhet at skolen aldri spurte seg om guttens problemer kunne skyldes mobbing. Retten
viser til at skolen deltok i mobbeprogrammet Olweus, og at det ikke er uvanlig at elever som
blir mobbet, ikke forteller om mobbingen.
Retten er kritisk til at PPT bare fulgte opp gutten i vel et halvår. Særlig kritisk er retten til at
det de siste tre årene av skolegangen ikke er dokumentert at gutten fikk noen oppfølging av
skolen, PPT, barnevernet eller BUP.
«Retten anser skolens passivitet, særlig i de siste skoleårene, som en ansvarsfraskrivelse,
hvor det ble opp til saksøker alene å ta ansvar for at han hadde et godt skolemiljø», heter det
i dommen. Den konkluderer med at skolen ikke oppfylte de kravene 31-åringen kunne stille til
skolen mens han var elev.

Verran-rådmannen sier at de synes saken er krevende.
– Vi har en annen bevissthet, kompetanse og refleksjon rundt mobbing i dag, enn vi hadde
for 20 år siden. Jeg undres over hvorvidt retten vurderer saken i lys av den kompetansen
man hadde da, sier Austheim.

