
 
 

 
Postadresse Besøksadresse Telefon Bank 

Postboks 178, 6501 Kristiansund   Kristiansund Servicekontor 71 57 40 00 3930.05.58007 

E-post: Vågeveien 4 Telefaks Org.nr 

postmottak@kristiansund.kommune.no www.kristiansund.no 71 57 40 35 NO 991 891 919 

 

Kristiansund kommunes praksis for erstatningsansvar knyttet 

til utlån og bruk av iPad og PC 
 

Grunnskoleavdelingen har i samarbeid med kommuneadvokaten utarbeidet praksis for 

erstatning knyttet til utlån og bruk av iPad og PC. Utstyret er kostbart og skolene har 

ansvar for å etablere god praksis på skolene. Elevene og foreldrene har også ansvar for 

å ta vare på og sørge for at iPad og PC som blir tatt med hjem, er i orden og kan brukes 

i opplæringen. Dersom utstyret blir skadet, er følgende rutiner utarbeidet i samarbeid 

med Kommuneadvokaten. 

1. Elev vil ved skade normalt bli erstatningsansvarlig for mistet eller skadet iPad 

eller PC dersom skade/tap skyldes uaktsomhet. Eksempler på dette er: miste i 

bakken, søle til med vann e.l. I disse tilfellene vil skolen kreve egenandel på inntil 

kr 1350,- for iPad og kr 1650,- for PC, mistet eller skadet lader og ladekabel 

erstattes med kr 300,-. 

2. Har skaden skjedd med forsett eller grov uaktsomhet, f.eks. bruk av iPad brukt 

som «ping-pong racket», grave med i sand, kaste iPad/PC til en annen, vil 

erstatningsansvaret vurderes i.h.t. skadeerstatningslovens § 1-1 (Barn og 

ungdom under 18 år plikter å erstatte skade som de volder forsettlig eller 

uaktsomt, for så vidt det finnes rimelig under hensyn til alder, utvikling, utvist 

adferd, økonomisk evne og forholdene ellers). 

3. I de tilfeller der barnet blir ansvarlig etter pkt. 2, vil kommunen vurdere 

foreldrenes erstatningsansvar etter Skadeerstatningslovens §1-2.2 (Uansett egen 

skyld svarer foreldre for skade voldt forsettlig eller uaktsomt av deres barn under 

18 år som de bor sammen med og har omsorgen for, med inntil 5000 kroner for 

hver enkelt skadevolding). 

4. Krav fremsatt etter disse reglene vil bli behandlet etter følgende punkter i 

Kristiansund Kommunes ordensreglement, punkt 6. 

5. Dersom iPad eller PC som er tatt med hjem blir stjålet, skal tyveriet 

politianmeldes og kopi av anmeldelse leveres skolen v/rektor. 
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