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Deglemtebarna:Anders (2)
og Tea (4) ble funnet i et
hjemsom lignet en søppel-
dynge. De er to av 40 som
venter på fosterhjem i
Trondheim.
Ingenhar nevnt dem i valg-
kampen.

Bufetat i Trondheim
varsler om en skrikende
mangel på ressurser
i barnevernet.

Les historiene til
alle de 40 barna.
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Tungmetaller
flommer
ut i fjorden
Fagervika i Bynesveien er
blant landets allermest
forurensede områder.
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Ulykkesfuglens maratonhelg
Fredag falt han fraenstige, lørdagblehanbitt av
enhund. I går løpGarGaråsen
halvmaraton i Trondheim. Sport side6og7

Fiksjon om
en virkelig
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150 biler
opp i røyk
Branngater hindret
kjempebrann i bil-
opphuggeriet påØysand.
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Fakta

Hva er Bufetat?
■ Fra1. januar 2004 overtok
staten ansvaret for familie-
vernkontorene og barnevern-
stjenestene som har vært
drevet av fylkeskommunene.
Bufetat er organisert i fem
regioner, og skal bistå med
tiltak til barn og foreldre som
trenger hjelp og støtte.
■ I dag er det et uttalt politisk
mål at bruk av fosterhjem i
større grad skal erstatte
institusjonsplassering.

Hvordan bli
fosterforelder?
■ Kontakt din lokale foster-
hjemstjeneste for å bli foster-
hjem (Bufetat).
■ Deretter må du fylle ut et
skjema med presentasjon av
familien. Dette inneholder
personlige opplysninger som
gir fosterhjemstjenesten et
førsteinntrykk.
■ Dere blir så innkalt til en
samtale med fosterhjemsråd-
giver og videre vil dere få
opplæring.
■ Til slutt blir man eventuelt
godkjent som fosterfamilie
for et bestemt barn. Da star-
ter prosessen med å bli kjent
med barnet og familien til
barnet. Til slutt flytter barnet
inn.

Hvilken opplæring
får du?
■ PRIDE-kurs er basert på ti
samlinger på tre timer. I til-
legg kommer et visst antall
hjemmebesøk.
■ Kurset gir mulighet til å
vurdere om dette er noe for
dere, samtidig som det gir en
god grunnopplæring.
■ Samlingene tar for seg ulike
tema, for eksempel: Å be-
skytte og oppdra barn, ar-
beide i team, håndtere tap,
leve i forandring og ta velbe-
grunnede avgjørelser.
■ Deltakerne skal også fylle ut
en såkalt «Livsbok» – som er
et hefte med personlige
spørsmål som har tilknytning
til samlingenes tema.

Mer informasjon
på:
■ www.bufetat.no
■ www.fosterhjem.no
Kilde: Bufetat Trondheim
og fosterhjem.no
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Bekymret De ansatte i Bufetat Trondheim er oppgitt over at de svakeste av de svake i samfunnet
ikke er tema i valkampen. - Jeg har ikke hørt Jens Stoltenberg eller noen andre

politikere si at det står mange, mange barn i kø som trenger fosterhjem, sier rådgiver Pål Rune Eikbu.
Rådgivere Trine Utne og Nina Sveen bak. Foto: BORGHILD RE STRAND

«Jeghar ikkehørt en
eneste politiker somhar
talt disse barnas sak»
130 barn i Midt-Norge
står i kø for et nytt
hjem. Noen bor ennå
hjemme hos sine rus-
avhengige, voldelige
eller psykisk syke
foreldre. Andre lever i
midlertidige
beredskapshjem og på
institusjon. Når hørte
du sist en politiker
nevne dem?

40 av disse bor i Trondheim. Bu-
fetat Trondheim har gitt Adres-
seavisen en unik innsikt i livene
til 40 anonymiserte barn. Histo-
riene på de neste sidene er deres
versjon av situasjonen til disse
barna. Det er deres måte å rope
et varsku om en gruppe som har
fått særdeles liten oppmerksom-
het i denne valgkampen.

Ekstra belastning
Disse barna har fått et vedtak
om at de skal plasseres i foster-
hjem. Likevel bor noen ennå
hjemme hos sine biologiske for-
eldre. Andre er akutt plassert i
beredskapshjem–og er blitt væ-
rende der fordi man ikke har
funnet et permanent foster-
hjem. Det er også noen som er i
institusjon mens de venter på et
varig hjem. For mange av dem
kan den lange ventetida være en
belastning.

«Har du funnet et hjem til oss?»
– Jeg tenker på et søskenpar
som har lidd mye. De har opp-
levd så mye vold at de selv vet at
de ikke skal hjem igjen. Hver
gang jeg ser til dem, spør de:
Har du funnet et hjem til oss?
Rådgiver Toril Kotsbak slår

oppgitt utmed armene.
Leder i Bufetat Trondheim,

Anne Lene Tjeldflåt, understre-
ker at barnevernet i Norge i dag
har et skrikende behov for økte
ressurser:

Knallharde prioriteringer
– Et velferdssamfunn kan ka-
rakteriseres ut i fra hvordan vi
tar vare på de svakeste blant oss.
Men de som jobber i førstelinje-
tjenesten i Trondheim kom-
mune må daglig gjøre knall-
harde prioriteringer i forhold til
barn som har det svært vanske-
lig og som ennå bor hjemme. Og
den dårlige økonomien i kom-
munen fører til at situasjonen
blir enda verre – både i år og
neste år. Jeg har ikke hørt en
eneste politiker som har talt alle
disse barna sin sak i denne valg-
kampen, sier Tjeldflåt.

– Jeg håper inderlig at disse
historiene bidrar til at både poli-
tikere og vanlige folk våkner opp
og ser disse barna, sier Anne
Lene Tjeldflåt.

Altfor få fosterhjem
I Trondheim har de i dag 12 til-
gjengelige fosterhjem. Det er
altfor lite. Ideelt sett skulle til-
gangen på fosterhjem vært fire
ganger så høy som
antallet fosterbarn –
slik at det ble lettere
å finne egnede fami-
lier til de forskjellige
barna. Nå er det
motsatt. Resultatet
er at barna blir væ-
rende lenger i de
midlertidige løsnin-
gene, som institusjon
og akutt beredskapshjem, be-
krefter fagkoordinator Elin Ree.
Det er ikke uvanlig at barna

blir over ett år på et sted som de
vet bare ermidlertidig.

- Skadelig å vente for lenge
– Det kan være skadelig for bar-
net å vente for lenge før de får et
fast hjem. Det blir enda enman-
gelfull omsorgssituasjon. Un-
gen er oftest redd, for seg selv, og
for hvordan det går med
mamma og pappa. Han er i en

skrutvinge som blir skrudd til
endamer.Da kandet bli en over-
dose av for dårlig omsorg og
vanskjøtsel, poengterer psyko-
logMarit Falck, og rådgiver Hil-
degunn Forren Sørensen følger
på:
– Jeg er urolig. Vi har så

mange barn på listen nå. Det fø-
les tungt å se på disse barna som
vi ikke klarer å gi en annen hver-

dag. For de lever i et
vakuum.
– Det er også et

problem at bered-
skapshjem som er
tenkt til akutte situa-
sjoner blir brukt over
lengre tid. Dermed
har vi heller ikke den
akuttkapasiteten vi
burde hatt, under-

streker Trine Utne – som selv
jobber i akutt-tjenesten.
Sammenlignet med for 12 år

siden er det en økningpå 50pro-
sent i antall vedtak om foster-
hjemsplassering.
– Det er veldig mager tilgang

nå. Jeg har en følelse av at det er
vanskeligere å rekruttere nye
hjem, sier rådgiver AnitaNess.

Ikke imponert over politikerne
Når ungene er blitt trygge, kan
det komme fram at det ikke bare

har vært snakk om omsorgs-
svikt. De kan ha vært utsatt for
vold. Vært vitne til vold. Eller
blitt utsatt for seksuelt misbruk.
Derfor trenger det offentlige
støtteapparatet tid til å finne ut
hvemsompasser best til akkurat
dem. 12 av de 40 har minoritets-
bakgrunnog skal helst bo hos en
familiemed lik bakgrunn.
Staben legger ikke skjul på at

de ikke er imponert over fokuset
i årets valgkamp. De skulle øns-
ke politikerne satte barnevernet,
og det akutte behovet for foster-
hjem, på dagsorden.

Ingen stor velgergruppe. . .
– Vi hører om eldreomsorg,
skole og oljeboring i nord. Men
jeg har ennå ikke hørt Jens Stol-
tenberg eller noen andre politi-
kere si at det er mange barn som
trenger fosterhjem. Det er trist.
Jeg blir desillusjonert, sier råd-
giver Pål Rune Eikbu og lederen
av fagteamet, Anne Lene Tjeld-
flåt, konstaterer lakonisk:
– Men så er de jo ingen stor

velgergruppe, akkurat.

MARI K. BY RISE 951 98 779
LAJLA ELLINGSEN 951 98 717
RUT ANNE ISDAL
BRITT EIRIN JOHANSEN
redaksjon@adresseavisen.no

Anne Lene Tjeldflåt,
leder Bufetat Trondheim

Det kan
bli en

overdose av
for dårlig om-
sorg og van-
skjøtsel
Psykolog Marit Falck
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«Anders» og «Tea»:
Anders (2 år) ogTea (4) er søs-

ken. Bodde alene med mor i en
leilighet som blir karakterisert
som en søppeldynge. Matrester
og fulle askebeger overalt. Sen-
getøy manglet. Ungene var
skitne, med lus. Gutten var sår i
rumpa og med steinansikt. Res-
ponderte ikke på kontakt.
Hadde gitt opp og manglet helt
språklige lyder. Jenta på 4 år
ordnet opp så godt hun kunne.
Handlet mat til seg og lillebror
på butikken. Ingen av de to gikk
i barnehage. Et eksempel på
klassisk vanskjøtsel. De to ble
plassert i et akutt beredskaps-
hjem. Der har de nå bodd i over
ett år. Det er uaktuelt å gjøre
dette til et permanent foster-
hjem. De to skal bo sammen og
de skal ha kontakt med sine
biologiske foreldre, somer enige
i omsorgsovertakelsen. Ungene
fungerer i dag ok.

«Kari»:
9 år. For tidlig født. Foreldrene
er rusmisbrukere. Hun var ni
måneder første gang barnever-
net tok henne ut av hjemmet.
Hun har siden den gang flyttet
mellom hjemmet, beredskaps-
hjem, fosterhjem og institusjon.
Bor i dag i institusjonmed tanke
på langvarig fosterhjemsplasse-
ring. Der han hun bodd i over ett
år. Hver gang et annet barn flyt-
ter ut blir en nedtur for henne,
og hun lurer på hvorfor ingen vil
ha henne. Hun er en blid og hu-
moristisk jente, men sliter mye
med konsentrasjonen.

«Mona»:
4år. Begge foreldrene er rusmis-
brukere. Sterk mistanke om
biologiske skader på grunn av
rusmisbruk i svangerskapet.
Hun bor fremdeles hjemme,

alene med mor. Blir fulgt opp av
barnevernet. En til to ganger i
uka kommer de for å sjekke om
saken er akutt. Jenta steller seg
mye selv. Hun er sjeldnere og
sjeldnere i barnehagen, kun når
mor er i stand til å følge henne.

«Lars»:
3 år. Psykisk syke foreldre. Bor i
dag hjemme med den ene. Søs-
ken er tatt ut av hjemmet.

«Tore» og «Una»:
Tore 6 år og Una 12 år – søsken.
Mor er psykisk nedbrutt og har
bedt om hjelp i en periode på ett
til to år. Barna bor nå i bered-
skapshjemog fungerer bra.

«Vibeke» og «Frank»:
Vibeke 6 måneder og Frank 2 år
søsken. Bodd alene med ung
mor. En nabomeldte sin bekym-
ring. Toåringen ble funnet med
sårmerker på kroppen og store
merker i hodet. Tyder på selv-
skading. Babyen var det umulig
å få øyekontakt med. Helt flatt
uttrykk i ansiktet. Mistanke om
at de to barna har vært utsatt for
vold, og at de selv har vært til-
skuere til vold. De har vært for-
latt og alene i boligen. For fåmå-
neder siden ble de flyttet ut av
hjemmet. Da var de to barna
svært hjelpetrengende. Da bar-
nevernet hentet dem, hadde de
problemer med å finne klær til
barna.

«Linn»:
10 år. Bodd hjemme i de åtte
første årene av sitt liv. Ble da flyt-
tet ut av hjemmet på grunn av
langvarig vanskjøtsel. Barne-
vernet har satt inn tiltak som
ikke har hatt effekt. Barnet har
manglet oppfølging på de fleste

De
glemte
barna
Et sted i Trondheim bor «Mona», fire
år, sammen med sin rusavhengige
mamma. Hun steller seg mye selv og
er sjeldnere og sjeldnere i barnehagen.
En gang eller to i uka kommer barne-
vernet for å sjekke at situasjonen ikke
er akutt. Les hennes og de 39 andre
barnashistorier.

«Anders, 2 år»

«Tore, 6 år» «Una, 12 år» «Vibeke, 6 mnd»

«Camilla, 7 år» «Tom, 10 år» «Iselin, 5 år»

«Torbjørn, 8 år» «Martin, 1 år» «Gina, 2 år»

«Dan, 14 år» «Hassan, 17 år» «Kaja, 9 år»

«Elena, 8 år» «Trond, 9 år» «Elin, 8 år»

«Åse, 11 år» «Jecmimah, 8 år»

«Merete, 14 år» «Mediatrice, 7 år» «Guro, 11 år»

«Tea, 4 år» «Kari, 9 år»

«Ufødt»
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områder, og har selv vært vitne
til vold. Kom først i beredskaps-
hjem. Deretter i fosterhjem som
ikke fungerte. Bor i dag på insti-
tusjon.

«Camilla» og «Tom»:
Camilla 7 år og Tom 10 år – søs-
ken. Frykter at de utsettes for
vold framor. En slektning er an-
meldt formistanke om seksuelle
overgrep mot barna. Begge
barna bor hjemme. De er mye
hjemme alene.

«Iselin»:
5 år. Psykisk sykmor og voldelig
far. Vært vitne til vold mot mor.
Femåringenhar værtmors trøst.
Mor har fått tilbud om hjelp til
sine psykiske problemer, men
har takket nei. Jenta har utviklet
en aggressiv atferd og trekker
seg ofte inn i seg selv. Har bodd i
beredskapshjem et halvt år.

«Omar»:
10 år. Opplevd vold fra far. Søs-
ken har prøvd å stille opp, men
ikke maktet det. Far er også vol-
delig mot mor. Mor er svært sli-
ten og trøtt, ser ikke barna ogde-
res behov. Gutten har nå vært i
beredskapshjem i et halvt år.
Venter på fosterhjem.

«Ulf» og «Torbjørn»:
Ulf 10 år og Torbjørn 8 år – søs-
ken. Voldelig far. Mor i psykisk
ubalanse. Familien har et dårlig
nettverk. Barna har nå vært i be-
redskapshjem i snart halvannet
år. Når kontaktpersonen i Bufe-
tat kommer på besøk, ber de
pent om at hun snart må finne
noen somvil ha dem.

«Martin» og «Gina»:
Martin 1 år og Gina 2 år – søs-
ken. Det minste barnet har vært
utsatt for mye fysisk mishand-
ling. Sykehuset påviste store
skader. Det minste barnet var
åtte måneder da de ble tatt ut av
hjemmet. Babyen ville ikke spise
og var sterkt underernært. To-
åringen hadde det bedre. De to
har nå bodd i beredskapshjem i
et halvt år. De skal plasseres i
samme familie og skal ha jevnlig
kontaktmedbiologiske foreldre.

«Sadia», «Jabees»,
«Dan» og «Hassan»:
Sadia 8 år, Jabees10 år, Dan14 år
og Hassan 17 år – søsken. Ens-
lige, mindreårige asylsøkere
som nå er under vurdering til et
bestemt fosterhjem.

«Kaja»:
9 år. Mor er alkoholiker og har
vært mye fraværende. Jenta er
utsatt for vold fra en person i
nettverket. Hun er traumatisert
etter langvarig omsorgssvikt.
Da hun var sju år ble hun plas-
sert i beredskapshjem – som
ikke fungerte. Nå har hun bodd
på institusjon i nimåneder.

«Emilie»:
15 år. Far er død. Mor er gift på
nytt. Mor og hennes nye familie
ønsker ikke å ha noemed jenta å
gjøre. Jenta ble først plassert i et
fosterhjem som sprakk etter en
tid.Hun bor nå på institusjon.

«Jon»:
11år. Vokst oppmed far, som skal
i fengsel. Bor ennå hjemme.
Gutten mangler omsorgsbase,
ingen slekt og nettverk som kan
ta seg av ham. Alvorlig mangel
på omsorgsevne hos far. Det har
vært hjelpetiltak i hjemmet pe-
riodevis.

«Elena»:
8 år. Utsatt for vold i hjemmet.
Foreldrene ruser seg på narko-
tiske stoffer. Jenta ble flyttet ut
av hjemmet for et halvt år siden
og bor nå i et beredskapshjem.
Jenta har en utagerende atferd
og har store konsentrasjonsvan-
sker.

«Trond»:
9 år. Bodde alene med mor.
Klarte seg mest selv. Mor hadde
dårlig helse og dårlig økonomi.
Ble hentet ut av hjemmet og flyt-
tet i beredskapshjem i vår. Han
fungerer ok.

«Elin»:
8 år. Bodd hjemme de første fem
årene av sitt liv. Levd med psy-
kisk ustabil mor, som har priori-
tert egne behov framfor barnets.
Jenta har levd undermassiv om-
sorgssvikt. Hun er understimu-
lert på alle områder. Hun har li-
ten tillit til voksne. Har lært seg
å være høflig, men i bunnen er
hun redd og fortvilet. Det fører
til en aggressiv ordbruk og til
dels voldelig atferd. Ble flyttet til
fosterhjem da hun var fem, men
det sprakk etter tre år. Nå bor
hun på institusjon.

«Anita»:
9 år. Levd hjemme med psykisk
syk mor til hun var 7 år. Ble da
flyttet til institusjon og bodde
der ett år. Ble tilbakeført til mor
og fulgt opp med tiltak. Dette
sprakk etter ett år. Bor nå på in-
stitusjon igjen.

«Gaute»:
14 år. Bodde sammen med rus-
misbrukende forelder til han var
halvannet år. Ble da flyttet i fos-
terhjem. Det sprakk da han var
13 – etter at gutten gradvis ut-
viste mer og mer negativ atferd
mot fosterfamilien. Gutten har
nå bodd ett år på institusjon og
har fremdeles sinne- og frustra-
sjonsutbrudd.

«Åse»:
11 år. Rusmisbrukende far. Mor
og barn utsatt for vold fra far.
Bodde hjemme til hun var 7 og
ble da plassert i fosterhjem.

Dette sprakk, og hunhar de siste
to månedene bodd på institu-
sjon. Jenta er redd og engstelig.
Hun har behov for stor grad av
struktur og tydelige voksne.

Ufødt barn:
Søsken er plassert i fosterhjem.
Fosterhjem vurderes nå i samar-
beid med mor som har tunge
psykiske problemer.

«Jecmimah» og «Jean»:
Jecmimah 8 år og Jean 12 år –
søsken. Voldelig og rusavhengig
mor. Bodd hjemme for inntil ett
år siden. Barnevernet har satt
inn hjelpetiltak i flere år: Råd og
veiledning, økonomisk bistand
og avlastning. Etter gjentatte
bekymringsmeldinger ble barna
satt i beredskapshjem. Der har
de nå oppholdt seg ett år.

«Areta»:
7 år. Boddhjemmesammenmed
rusavhengig mor i seks og et
halvt år. Barnevernet har gitt råd
og veiledning. Bor nå hos slekt-
ninger og utredes for en plasse-
ring hos noen i nettverket.

«Merete»:
14 år. Bor hjemme. Frykter at
hun utsettes for vold framor. En
i nettverket er anmeldt for mis-
tanke om seksueltmisbruk.

«Mediatrice»:
7 år. Bodd sammen med rusav-
hengige foreldre fram til hun var
to år. Barnevernet hadde tilsyn
og tok rusprøver av foreldrene.
Bor nå i et fosterhjem i barnets
nettverk. Dette hjemmet ønsker
ikke lenger å være fosterhjem på
grunn av trusler fra biologiske
foreldre.

«Guro»:
11 år. Bodd sammen med volde-
lig mor. Stor konflikt med mor,
liten kontakt med far. Bodd i be-
redskapshjem etter henvendelse
framor for et halvt år siden.

«Grace»:
13 år. Første bekymringsmel-
ding til barnevernet kom da
jenta var åtte år.Hunmåtte klare
seg mye alene. Mor sliter med
psykiske plager og foreldrene
klarer ikke å sette grenser. Jenta
hadde en utagerende atferd.
Ulike hjelpetiltak i hjemmet ble
forsøkt før jenta ble plassert på
institusjon sahunvar12.Der har
hun nå bodd i ett år.

«Fatima»:
3 år. Bodd sammen med rusav-
hengig mor. Ble flyttet ut av
hjemmet da hun var tre måne-
der. Bodde først i beredskaps-
hjem i fire måneder – som ble
omgjort til fosterhjem. Dette
fungerte ikke, og jenta ble plas-
sert i et nytt beredskapshjem.
Der har hun nå bodd i ett år.

«Frank, 2 år» «Linn, 10 år»

«Omar, 10 år» «Ulf, 10 år»

«Sadia, 8 år» «Jabees, 10 år»

«Emilie, 15 år» «Jon, 11 år»

«Anita, 9 år» «Gaute 14 år»

«Jean, 12 år» «Aretha, 7 år»

«Grace, 13 år» «Fatima, 3 år»

«Mona, 4 år» «Lars, 3 år»

Navn og bilder er ikke identiskmed de
40 barna somventer på fosterhjemsplass.
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Barnevernet tar barn ut av sine biologiske hjem langt tidligere
enn før.I dag starter Adresseavisen en stor serie om «De
glemte barna». Les hvordan det gikk med Tea (4) og Anders

Barnevernet
tar barna

mye

Barnevernet tar barn ut av sine biologiske hjem langt tidligere
enn før. I dag starter Adresseavisen en serie om «De glemte
barna». Les hvordan det gikk med Tea (4) og Anders(1½),
som ble hentet på en «søppeldynge» i 2009.

tidligere

På hjemmebesøk: To
ansatte i barnevernet opp-
søker en familie i Trondheim.
I dag blir flere småbarn tatt ut
av hjemmene enn for få år
siden. Foto: KIM NYGÅRD
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Prisene gjelder så langt beholdningen rekker. Kun til private husholdninger. Forbehold om trykkfeil. Vi tar vederlagsfritt imot kasserte EE-produkter tilsvarende det som selges i butikken, kontakt betjeningen.

Gjelder t. o. m. onsdag 23. mars

Prisene gjelder mandag-onsdag
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frysevarer! Findus alle på frysevarer! Findus alle på frysevarer! Findus alle på frysevarer! Findus alle på frysevarer! Findus alle på frysevarer! Findus alle på frysevarer! Findus alle på frysevarer! Findus alle på frysevarer! Findus alle på frysevarer! Findus alle på frysevarer! Findus alle på
-40%

NAKKEKOTELETTER
Fra kjøttdisken,
marinert/krydret 39,90/kg

3490
/kg

FISKEKAKER
Fra fiskedisken

3990
/kg

FLERKORNBRØD/
MATPAKKEBRØD
French Bakery, 520 g, 38,27/kg

1990
/stk

Melhus 9–20 (18) Migosentret 9–21 (20) Nardosentret 9–22 (20) Orkanger (OTI) 9–20 (18) Stjørdal 9–20 (18) Tempe 9–21 (20)

Skjøt vilt rundt seg:
– Min fetter var ute i gatene for
å kjøpe brød til familien. Gaddafi-
styrkene skjøt ham rett ned og
drepte ham, fortalte libyske Hani
Al-Hadar på grensen mellom
Libya og Egypt i går.
Foto: TERJE VISNES

Eliteseriedebutant Kim
Ojo (bildet) sto for det meste mot
et tafatt Rosenborg-lag, som gikk
på sitt første tap på 33 eliteserie-
kamper.
Foto: MARIT HOMMEDAL
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Tea ogAnders reddet
Januar 2009: Han står i nattdrakten utenfor
huset. Det er januar og to minusgrader.
Gutten står helt i ro og ansiktet er mimikkløst.
Han har ennå ikke fylt to år.

Naboene har vært bekymret en stund.
Dehar snakket sammen omden lille

familien som flyttet dit for halvannet år
siden.
De to små barna, Anders (11/2) og Tea

(4), ermye alene.Høylytte og fulle kom-
piser kommer ofte på besøk tilmor,
barna etterlates alene omnettene. Nabo-
ene opplever barna som skitne, sky,
redde og tynne. Flere ganger har de sett
demalene ute, i nattøy og støvler, det
hender de plukker opp barna og hjelper
dem inn.Noen ganger er barna så skitne
at naboene vegrer seg for å ta i dem.

En formiddag går en kvinne til butikken.
Da ser hun ettåringen.Han står helt i ro

ute i hagen, kun iført pysjen.Han gråter
ikke, sier ingenting, søker ikke kontakt.
Han bare står der. Smekklåsen smalt
igjen da han gikk ut døra.
Kvinnen går bort til gutten, han er

iskald, de små fingrene er blåfrosne.Han
er skitten i ansiktet, på hendene og i
håret. Hun tarmed gutten tilmorens
leilighet, og i trappa kommer storesøster
Tea løpende, også hun i pysjen, fireårin-
gen er redd fordi hun ikke finner lille-
broren. De får først ikke kontaktmed
moren,men etter en stund åpner hun
døren og slipper ungene inn.
Barnevernet varsles ikke. Det er ikke

første gang voksne har sett,men unnlatt
åmelde.

Ingen varslet
To uker tidligere skulle Tea på bensinsta-
sjonen et stykke unna hjemmet for å
handle pølsermed brød. I bare pysjen.
Hun er fire og snakker ikke rent. Flere
voksne observerte den lille jenta som
handletmat til seg og lillebroren denne
januardagen. Ingen fulgte henne hjem
for å se hvordan hun hadde det. Flere
voksne hadde vært bekymret,men ingen
av dem tok en telefon til barnevernet.

Først to dager etter at brorenAnders ble
plukket opp blåfrossen i hagen, forsøkte
naboene å komme inn til familien.Mor
åpnet ikke døra,men de hørte barna
innenfor. Da ringte de barnevernet.
Familien hadde fra før en tung historie

i det offentligesmapper.

Den sosiale arven
Lise ermoren til Tea ogAnders. Hun var
fire da barnevernet første gang kom inn i
livet hennes. Barnevernet haddemottatt
fleremeldinger, og en av dembeskrev
forholdene i hjemmet slik: «Barna lever i
en svinesti. Det er utrolig svart overalt,
det stanker skitt i hele leiligheten».
Da hadde Lise, hennesmor og to brød-

re, lenge levdmed farens rus, og hans
voldmot familien. Barnevernet ville Lise
skulle gå i barnehage,men det ble det

aldri noe av. Sju år gammel opplevde Lise
et dramatisk traume, somga henne al-
vorlige psykiske problemer. Lise gikk til
samtaler hos Barne- ungdomspsyki-
atrien (BUP) –men saken ble avsluttet
etter en stund.

Tjue år senere kommer barneversarbei-
dere til å beskrive leiligheten til Lise og
hennes to små barn på nesten nøyaktig
sammemåte somhennes eget barn-
domshjemble beskrevet.
Men denne gang reagerer barnevernet

annerledes.

Ved morens dør
Utenfor døra til Lise og de to barna, står
to ansatte i barnevernet. Nå har naboer
meldt omden blåfrosne gutten, om fes-
ting og bråk, om to unger etterlatt alene
omnettene.
Stanken slårmot dem.Mugg. Urin.

Svette. Avføring. Søppel. De erfarne
barnevernsarbeiderne får brekninger. I
stua ligger treåringenTea.Hun sover på
sofaen, og det lange,mørke håret hennes
ligger i et askebeger fullt av sneiper. Det
er somå skritte inn på en søppelplass, på
gulvet står flere søppelposer og overalt er
det skitne bleier,matrester, ølflasker,
gamle spaghettirester og potetgull. Det
står skitne kopper overalt.

- Blir omsorgssvikt avdekket på et tidlig tidspunkt,
kan disse barna få samme muligheter som andre
barn.
ANNE MARGRETHE ROSTAD, psykologspesialist i Trondheim kommune

Ny serie De glemte barna >>>

Varslet til slutt: To dager etter at lille Anders sto alene i hagen, kun ikledd pysjen, varsles barnevernet. Samme ettermiddag hentes de to småsøsknene ut av et hjem som blir
beskrevet som en «søppeldynge». Bildet er ikke tatt da Tea og Anders ble hentet ut av hjemmet.
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fra grov vanskjøtsel
Lise reiser seg.
– Ja. Nå er dere her, sier hun.
Fra pc-en plinger det stadig inn chatte-

meldinger tilmoren.Hun roper ikke, slik
mange gjør når barnevernet kommer.
Hun gråter. Hun får vite at flere er be-
kymret for ungene. Barnevernsarbei-
derne sier at det de ser er ille, det er ikke
slik barn skal ha det. Lise vet det ikke er
bra nok og forteller om sine egne psy-
kiske problemer. Om traumer fra egen
barndom.Hun blir spurt omhvorfor
datteren ligger og sover sent på etter-
middagen.Hun svarer det er så godt å få
fred.

Den ene ansatte går for å finne ettårin-
genAnders. Hun går gjennomkjøkke-
net, det er rot og skit overalt, ut i gangen,
forbi tissekroken hvor gutten har ordnet
seg selv. Hun kaster et blikk inn på badet
hvor det står to bøttermed svart vann, og
inn på det lille soverommet hvor hun
finner Anders. Han ligger i en babyseng
uten sengetøy, i body og strømpebukse
med inngroddematrester. Ved siden av
ham ligger en tåteflaskemedmuglet
sjokomelk, og i ansiktet har han strimer
av skitt og grus.Han er blå rundt det ene
øyet.
Gutten er vanskelig å vekke.Hun løfter

hamopp og prøver å snakke til ham.Han

skriker ikke, og reagerer ikke da den
fremmede tar hampå fanget. Han er
apatisk og søker ikke kontakt. Søsteren
Tea våkner, lurer på hva som skjer og ser
etter lillebroren. De fremmede sier
mamma trenger hjelp fordi hun ikke
klarer å passe på henne og lillebror. At de
tomå blimed til et annet sted. Tea gråter,
sier atmoren trenger henne.
Da kommermoren bort og tar jenta si

på fanget.
– Jeg er glad i degmamma.
– Jeg er glad i deg også. Du er den

fineste prinsessen i livetmitt.

En ny metode
DaLise ble gravid og seneremor, kjente
ingen av fagpersonene hun kom i kon-
taktmed hennes dramatiske fortid. In-
gen forebyggende tiltak ble satt i gang.
På grunn av taushetsplikten i barne-

vernet, får ingen andre etater tilgang på
opplysninger fra en annen etat –med
mindre liv og helse er truet. Det er sjel-
den denne taushetsplikten oppheves,
ifølge kilder i barnevernet. Etatene snak-
ker ikke sammen.Det «totale bildet» er
uoversiktlig.
Nettopp derfor har spesielt helses-

tasjonene et stort ansvar,mener psyko-
logspesialist AnneMargretheRostad.
Hun jobbermed det såkalte «modell-

kommuneforsøket» Trondheim. Et pro-
sjekt for å gjøre fagfolkene sommøter
foreldre og barn bedre i stand til å av-
dekke omsorgssvikt allerede hos jord-
mor, på helsestasjonen og i barnehagen.
– Det handler omå gjøre regelmessige

undersøkelser av barnet hvorman, ikke
minst, ser på «tilknytningsadferden»:
Hvordan barnet reagerer når det skilles,
eller gjenforenes,med omsorgsperso-
nen. Vi er i gangmed å utvikle en felles
plan, enmetodebok som fagfolkene kan
bruke. Babyer har ikke tid til å vente. Blir
omsorgssvikt avdekket på et tidlig tids-
punkt, kan disse barna få sammemulig-
heter somandre barn, sier Rostad.

Tea og Anders var ogsåmedmoren på
den lokale helsestasjonen.
Helsesøster så første gang ingen tegn

på omsorgssvikt.

Burde kjent lukta
På det førstemøtet anbefaler helsesøster
at Tea begynner i barnehage fordimor er
sliten og behøver avlastning. Deretter
følger to avtaler på helsestasjonen hvor
mor og barn ikkemøter. Neste gang
moren snakkermed helsesøster, sier hun
at hun ikke ønsker Tea skal begynne i
barnehagen før hun blir «snillere».
Moren forteller også om sin egen vanske-

lige oppvekst. Senere kontroller blir også
avlyst avmoren, og det søkes aldri om
barnehageplass for Tea.
Og barnevernet blir aldri varslet.

Den siste kontakten familien harmed
helsevesenet – før den kalde dagen i
januar da Anders ble funnet i hagen – er
et besøk hos legen sombehandler Tea for
eksem. Legen bemerker i et notat, «jeg
kjenner ikke til hvordan familien fun-
gerer internt».
Barnevernetmener i dag at legen

burde ha kjent den sterke lukten av
barna, og dermed varslet bekymring.

En uke senere tas barna ut av hjemmet.
Hadde ikke naboer funnet Anders i snø-
en, kunne det tatt enda lengre tid før
noen tok ansvar for barna. Barneverns-
arbeiderne, somkomhjem til den lille
familien, sier de ble sjokkerte over at
ingen hadde alarmert ombarnas situa-
sjon.

Redde for å melde
Kun4,7 prosent av alle bekymrings-
meldinger som fører til tiltak, kommer

Tips oss

Legevakta: Legen som undersøkte Tea og Anders konstaterte at guttens apati san-
synligvis skyldtes alvorlig, til dels langvarig, omsorgssvikt.

Tørste barn: Da småsøsknene kommer tl barnevernets lokaler, drikker de juice, glass
etter glass. Det synes aldri nok.

Saken fortsetter på
neste side >>>

FØLG SERIEN PÅ NETT

Se bildefortellingen
om Tea og Anders på

Hit kan
du ringe
Er du bekymret for omsorgs-
situasjonen til et barn?
Frykter du at et barn blir utsatt for
overgrep? Er du selv et barn eller
ungdom som trenger hjelp?

Da kan du ringe:
Barnevernvakten: 02800/73 89
90 90. Døgnåpent.
Alarmtelefonen for barn og
unge:116111. Døgnåpen og gratis
nødtelefon.

FAKTA

LAJLA
ELLINGSEN
lajla.ellingsen@
adresseavisen.no
951 98 717

MARI
BY RISE
mari.by.rise@
adresseavisen.no
951 98 779

KIM
NYGÅRD
(Foto)
kim.nygard@
adresseavisen.no
404 64 502
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fra leger og sykehus, ifølge tall fra Statis-
tisk sentralbyrå i 2009. Sju prosent av
slikemeldinger kommer fra helsesta-
sjon/skolehelsetjenesten. Den største
varslergruppa er foreldrene selv, eller
andre foresatte – hele19 prosent. Der-
etter følger skolenemed14 prosent av
allemeldinger som fører til tiltak.

Henriette Kahn ved Ila legesenter, som
har jobbet som lege i 30 år, sier hun ikke
er redd for åmelde bekymring til barne-
vernet.
– Jo lengre erfaringman får, jo lettere

er det å håndtere slike situasjoner. Når
leger kvier seg for å varsle barnevernet,
kan det skyldes frykten for at det skal
ødelegge tillitsforholdet til pasienten,
eller redselen for å sette i gang en stor sak
uten at det er hold for den. En legemå jo
også være klar til å vitne i rettenmot sin
pasient,men forholdetmellom lege og
pasientmå ikke føre til at barn blir for-
sømt, sier Kahn.Hun påpeker også at det
ikke alltid er lett å se om et barn er utsatt
for omsorgssvikt:
– Hvisman har en litenmistanke, kan

det være lurt å kontakte for eksempel
helsesøster og be omat hun foretar et
hjemmebesøk.

Hentes ut av hjemmet
Hjemmehos Lise og ungene ber barne-

vernetmoren omå pakke noen klær og
saker til barna. Da smeller det i vindus-
ruta. Utenfor står noen avmorens kom-
piser. De vil inn. Lisa griper det nærmes-
te hun ser av leker og klær i en bag.
Strømpebukse. Pysj. Noen kosedyr. Tea
finner en lue til lillebroren.
Barnevernet vil tamed seg ungene før

det blir bråk, og løpende ned trappa
trekker de en bukse påAnders. En av de
ansatte blir igjen hosmoren. Ute er det
mørkt og de hopper inn i bilenmed de to
ungene. Ingen ting kan tolkes på ansikts-
uttrykket til Anders, som en slapp sekk
sitter han i fanget på en av barneverns-
arbeiderne.

Under hele bilturen til barnevernets
lokaler, følger Tea nøyemed på at lille-
bror ermed dem. Påmøterommet blir
ungene tilbudt påsmurte rundstykker.
De spiser,menmest av alt drikker de,
kopp etter koppmed juice. Tea hjelper til
med å ta av lillebrorens lue, hun prater
med de voksne og finner fremnoen leker.
Et brettmed kuer somhopper og spret-
ter. Hun spør Anders omhan vil lekemed
noen biler.
Tea springer stadig bort til lillebroren

som sitter stille på fanget en av de an-
satte. Tea puffer krusetmed drikke bort
til broren, og får ham til slutt ned på
gulvet hvor han lekermed et lite hjul.

Framog tilbake. Senere krabber store-
søsteren opp i fanget til en av de voksne,
mens Anders trykker nesenmot hals-
gropen til den andre kvinnen.Hunmå
jobbemed seg selv for ikke å vike unna,
lukten er intens.

Dokumenterer omsorgssvikt
På sykehuset venter de på at legen skal
undersøke ungene. Klokka nærmer seg
åtte og barna er trøtte.
– Hjelpemeg, utbryter legen i det han

kommer inn på venterommet.Han setter
seg nedmed ungene, killer den lille gut-
ten, prøver å få en reaksjon.Han tar
bilder. Av blåmerker. Et bitemerke.
– Det var jeg sombet ham, forteller

Tea. Selv har hun skåret seg djuptmed
kniv, såret er ikke behandlet. Luggen til
Anders er kort, kort og hakkede.
– Det var jeg somklippet ham, forteller

Tea.
De somhentet ungene frykter at de er

neddopet, og at det er derfor Anders er
apatisk,men legen finner ingen tegn til

medikamenter. Apatien kan skyldes
alvorlig, og til dels, langvarig omsorgs-
svikt. Forhåpentligvis har ikke situa-
sjonen vært så dramatisk hele livet til
Tea, det kan være årsaken til at hun ikke
er like skadet sombroren.

En av barnevernets faste beredskaps-
familier venter på at Tea ogAnders skal
komme for å bo hos dem en periode. I
bilen sovner ungene. Vel fremme setter
de barnevernansatte seg i sofaenmed
hvert sitt barn. Forsiktig nærmer de seg
ungene, kvinnen ogmannen somde
neste dagene, kanskje ukene, skal ta seg
av Tea ogAnders. Gjøre demvant til
omsorg. Det er for sent på kvelden til at
de kan bades. Det står to senger på rom-
met hvor de skal ligge,men de blir lagt
sammen.

Langt flere småbarn flyttes
Statistisk sentralbyrå (SSB) har ikke
laget noen oversikt over av hvor gamle
barna er når de tas ut av det biologiske

- Jeg tror årsaken til at flere nå blir tatt ut av
hjemmet, er at vi den siste tiden har fokusert
på å oppdage omsorgssvikt tidligere.
ANNIKA BJØRNSTRØM , leder for omsorgsenheten i Trondheim kommune

>>>

Hos barne-vernet: Til slutt kryper Anders ned på golvet, griper et lite hjul, triller det
fram og tilbake.

Tea leker: På lekerommet i barnevernets lokaler prøver Tea stadig å få lillebror Anders
med i leken.

Krevende arbeid: Da saksbehandleren fra barne- og familietjenesten løftet den
apatiske ettåringen opp av sengen, var klærne hans inngrodd av matrester, og han stinket
av urin og gammel skit.
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hjemmet.Men på basis av SSBs tallma-
teriale, har Adresseavisen beregnet ut-
viklingen fra 2002 til 2009. Utviklingen
er dramatisk.

I dette tidsrommet økte andelen barn
under tre år, somble hentet ut av hjem-
met,med 35 prosent. I 2002 var dette
tallet 342. I 2009 ble 463 barn i denne
aldersgruppen flyttet. I Trondheimhar
utviklingen vært eksplosiv.
Tall fra omsorgsenheten viser at det i

2006 bare var13 barn i alderen null til
seks år somble tatt ut av hjemmet. I 2010
ble 34 barn flyttet. En økning på160
prosent i løpet av tre år.
– Tallet er høyt,men slik vi ser det ikke

for høyt. Det er ingenting som tyder på at
terskelen for å ta ut barna er blitt for lav,
tvert imot, sier Annika Bjørnstrøm, leder
for omsorgsenheten i Trondheimkom-
mune somhar ansvaret for disse ungene.
– Kanskje var det heller slik at vi i

tidligere prøvde for lengemed hjelpetil-
tak i det biologiske hjemmet. Jeg tror
årsaken til at flere nå blir tatt ut av hjem-
met, er at vi den siste tiden har fokusert
på å oppdage omsorgssvikt tidligere –
ved å styrke helsestasjonene, forklarer
Bjørnstrøm.

Psykologspesialist AnneMargrethe
Rostad i Trondheimkommune,mener

tidlig innsats er viktig for å hindre at
barn får langvarige skader:
– Hjernens utvikling det første leve-

året er voldsom.Manglende respons på
barnet, setter seg i nervesystemet. Jo
lenger det lever i et ugunstigmiljø, dess
mer uopprettelig er skadene. Et totalt
understimulert barn kan i verste fall bli
utviklingshemmet. Barn somvokser opp
hos foreldre som er «av og på», vil ikke få
normal tilknytning til andre. De blir
redde, samtidig somde er avhengige av
sine uforutsigbare foreldre, og vil der-
med utvikle en spesiell sårbarhet, sier
Rostad.

Forskning viser at barn som vokser opp
medmer enn fire såkalte risikofaktorer –
for eksempel psykiske problemer, rusav-
hengighet, dårlig økonomi, enslige forel-
dre ogmange barn – risikerer å få store
problemer.

«Grov vanskjøtsel»
Den dagenTea ogAnders ble hentet fra
moren, fattet barnevernet et akuttvedtak
med bakgrunn i «grov vanskjøtsel». Et
halvår senere gjorde fylkesnemnda et
endelig vedtak, der foreldrene fratas
omsorgen.
Av vedtaket går det frem at det er vans-

kelig å fastslå hvor lenge barna har lidd
under «grov omsorgssvikt»,men kan

Les i morgen: Slik gikk det med de 36 andre barna

ikke fastslå ut fra bevisførselen at den
akutte situasjonen kan ha vedvartmer
enn noenmåneder. Det blir blant annet
lagt vekt på at den nærmeste familien
ikke har reagert tidligere. Nemnda finner
det imidlertid bevist – på bakgrunn av
barnas oppførsel – at den følelsesmessi-
ge avvisningen og understimuleringen
har pågått en stund. De konkluderer
likevelmed at det ikke er noe som tyder
på at barnas tilknytningsevne er skadet.

Oppholdet i beredskapshjemmet skulle
være enmidlertidig løsning for ungene.
Det tar halvannet år før barnevernet
finner et varig hjem for Tea ogAnders.

Brytes opp på nytt
De voksne i beredskapshjemmet er
varme, kjærlige foreldre. Tea vil fortsatt å
ha full kontroll på lillebroren, det tar lang
tid å fri henne fra dette ansvaret. Først
etter fleremåneder viser Anders glede,
men gradvis åpner barna seg for omsorg.
En gang imånedenmøter de sin bi-

ologiskemor. Barna virker avflatet og
likegyldige under dissemøtene, ifølge
barnevernet.

Barnevernet finner til slutt et varig fos-
terhjem.Da barna blir fortalt at de igjen
må flytte, sitter de sammenmed be-
redskapsmoren i sofaen. Barneverns-

arbeideren forklarer demat den egent-
ligemammaen deres ikke klarer å passe
på dem, og at de skal flyttes til en familie
hvor de skal bli boende.
Tea trekker seg unna, hun fiklermed

noen leker, kommer tilbake og spør hvem
den nye familien er. Ingen av barna grå-
ter, de viser heller ikke sinne over at de
skal flytte fra familien somhar vært
hjemmet deres i nesten to år.

Det har nå gått ett halvt år siden ungene
ble flyttet til det nye fosterhjemmet:
Barna har hatt en god og positiv ut-

vikling, selv omdet tidvis føles som to
skritt fremog ett tilbake, ifølge barnever-
net. Seks år gamle Tea brukermye energi
på å være i forkant av alle situasjoner,
dette sliter på henne.Hun er «rasende
flink» på skolen, er svært nøyemed lek-
sene, og altmå være pent og riktig. Hun
vil fortsatt styre broren,men fire år
gamle Anders finner seg ikke lenger i
dette. Han snakker bedre og er flinkere til
å sette ord på sine følelser. Barnevernet
ser optimistisk på framtida til de to søsk-
nene, og håper de har brutt en sosial arv.

De hentet dem tross alt tidlig.

Barnevernet åpnet mappene
Utgangspunkt: 40 glemte barn
I valgkampen 2009 skrev Adresseavisen om
40 barn som sto i kø for å få fosterhjem. «De
glemte barna» hadde blitt utsatt for alvorlig
omsorgssvikt og mange av dem hadde ventet
på et nytt hjem i lang tid. Sjelden har vi fått så
stor respons på en sak. Ennå får vi henvendel-
ser fra lesere som spør hvordan det går med
barna.
Det ønsket vi også å finne ut. De 40 barna og
deres liv er utgangspunktet for Adresseavi-
sens nye serie om barnevernet.

Metode: På innsiden av mappene
Adresseavisens serie vil ta opp de mest sen-
trale problemstillingene i dagens og fram-
tidas barnevern. Det gjør vi blant annet ved å
gå inn i livshistoriene til fire av de 40 glemte
barna. Det kan vi gjøre fordi barnevernet for
første gang har åpnet for innsyn i barnas
mapper. Barnevernet har gått med på å la seg
se i kortene.
I tillegg har vi gjennomført omfattende in-
tervjuer av saksbehandlerne som kjenner
barna og som også har vært førstehåndsvit-
ner i akutte situasjoner.
Taushetsplikten er grunnleggende for an-
satte i barnevernet. Denne er ivaretatt på en
sikker måte ved at all informasjon Adressea-

visen har gått gjennom har blitt grundig
anonymisert. Vi vet ikke hvem barna eller
deres foreldre er. Vi har også tatt grep for å
sikre at disse heller ikke blir gjenkjent av
leserne.
Sakene er først og fremst basert på muntlige
og skriftlige kilder i barnevernet. Det er der-
med ikke til å unngå at framstillingen vil bli
preget av deres vurderinger. Dette har imid-
lertid også vært selve hensikten med pro-
sjektet: Å se barnevernet i kortene, er nettopp
å dokumentere deres vurderinger og feilvur-
deringer, beslutninger eller mangel på dem.

Problem: Etisk dilemma
Til vanlig tar vi kontakt med kildene som
omtales for å gi dem muligheten til å komme
med sin versjon, og for å opplyse sakene best
mulig. I sakene om de fire barna ligger hen-
synet til taushetsplikten begrensninger for
dette. Det er kun barnevernet som hvem vet
disse barna er. Verken vi, andre fagpersoner,
fosterhjem, barna selv eller biologiske forel-
dre vet hvilke barn som omtales. Dette var
utgangspunktet for vår avtale med barnever-
net: Ingen skal kunne vite hvem disse barna
er. Men ved å slippe journalister til i saks-
mappene, har barnevernet lagt seg åpen for
angrep.

OM DENNE SERIEN

7. september 2009: Midt i innspurten på valgkampen i 2009 trykket Adresseavisen
den første saken om de 40 glemte barna.



Deglemte barna: Da
«Martin» var åttemåneder,
påviste sykehuset store
fysiske skader. Gutten var
sterkt underernært.
Nå undersøker barnevernet
omhankan flyttes hjem
igjen.

Les hvordan det gikk med «Martin» (3), «Gina» (4), «Lars» (5), «Guro» (13), «Jon» (13), «Kaja» (12),
«Anita» (10), «Kari» (10), «Ulf» (12), «Torbjørn» (10), «Jørgen» (1), «Elin» (10), «Iselin» (7), «Areta» (9),
«Jechmiah» (10), «Jean» (14), «Sadia» (10), «Jabees» (12), «Dan» (16), «Hassan» (19), «Grace» (15),
«Gaute» (16), «Emilie» (17), «Trond» (11)̧, «Mona» (6)̧, «Fatima» (5), «Omar» (12), «Camilla» (9),
«Tom» (12), «Vibeke» (2), «Frank» (17), «Merethe» (16), «Elena» (8), «Tore» (8) , «Una» (14)
og «Linn» (12). Del1 | side 8-10
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Bank1byr
330mill for
Residence-
kvartalet

Kvass ord-
veksling på
RBK-feltet
«Jeg tar det som et godt
tegn», skriver vår sports-
kommentator.

Del 3 | side 2-3

Ingen vet
hvaman vil
medkrigen
Krigen i Libya er
allerede døpt «Krigen
uten strategi».

Del1 | side 2-4 og16-19Del1 | side 24-25

Leder, Del1 | side 2

«Militæraksjonen
mot Libya reiser
flere spørsmål
enn den gir svar.»
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Åpningskampanje
ATAB-trapper ............................÷20%
Representant fra fabrikken
tilstede onsdag og torsdag.

Årets Mobalpaforhandler Europa 2010,
feires med forlenget
kjøkkenkampanje
helt frem til påske .....................÷40%

Langåpent onsdag og torsdag 9-19.

Trønderkjøkken AS
Søbstadvegen 7, Heimdal. Tlf. 72 84 50 00.
Åpent: 9 –16, torsdag 9-19, lørdag 10 – 14

w w w. t ro n d e r k j o k k e n . n o

INTROKAMPANJE

- persienner
- liftgardiner
- plissegardiner
- rullegardiner
- lamellgardiner
- facettegardiner
- silhouettegardiner

- persienner

på alle målbestiltepåååååå allllle måååålllbbesttiltteåååååå allllle måååålllbbbesttiltpåååååå allllle måååålllbbesttiltte
÷30%÷30%

Midt i Munkegata - Tlf. 73 52 19 45

Vårkampanje
på moderne
gardinløsninger

Serie «De glemte barna» Fosterbarnas nye liv>>>

«Alle somhar barn
kjenner en slik sak
imagen»
I går hadde barneminister Audun
Lysbakken (SV) sin første dag på jobb
etter pappapermisjon. – Saken om Tea
og Anders illustrerer hvorfor
barnevernet er den viktigste politiske
saken for meg, sier han.
– Saken om Tea og Anders illu-
strerer hvorfor barnevernet er så
politisk viktig som det er. Det
handler om å hjelpe de mest ut-
satte barna så tidlig som mulig.
Det er ikke lenge sidennesten all
samfunnsdebatt handlet om at
barnevernet blandet seg inn i fa-
milier. Nå får vi stadig flere for-
tellinger om at barnevernet er
for lite og for sent innblandet.
Dette er et stort samfunnsansvar
vi har, sier AudunLysbakken.

Kommer inn for sent
– I Tea og Anders' tilfelle kom
barnevernet ganske tidlig inn i
bildet. Men det var folk som ob-
serverte disse barna uten å var-
sle. Hva kan du si omdet?
– Det er et ekstremt viktig po-

eng: Samfunnsansvaret jeg
snakker om, er ikke bare politi-
kerne eller fagfolkenes ansvar.
Vi har alle et ansvar.Hensynet til
barna må veie mye tyngre enn
ubehaget man selv kan få ved å
melde bekymring. Jeg ønsker å
gjøre det lettere å si fra, og der-
for har vi blant annet opprettet
den nye alarmtelefonen for å
senke terskelen. Og vi ser jo en
formidabel økning i antall be-
kymringsmeldinger, noe jeg og-
så tror handler om at tilliten til
barnevernet har økt. Det bekym-
rer meg imidlertid at det er få
meldinger fra barnehagene, sier
Lysbakken.
– Hva er din reaksjon på at så-

pass mange helt små barn blir
tatt ut av hjemmet til sine biolo-
giske foreldre?
– Det er en faglig vurdering

om og når et barn ikke har god
nok omsorg der det er. Rett tid
kan være veldig tidlig. Vi har i
hvert fall ofte sett at barnevernet
kommer inn for sent. Men dette
er ikke noe som skal styres poli-
tisk, sier Lysbakken og under-
streker at den vanligste rollen til
barnevernet ikke er å ta over om-
sorgen, men å gi hjelp til fami-
lier.

– Synes du det var overras-
kende høye tall?

Et moralsk spørsmål
– For så vidt ikke. Barnevernet
har hatt en bevissthet når det
gjelder å hjelpe barn tidligere.
Og når de får tidligere oversikt
over flere barns vanskelige si-
tuasjon, er det ikke unaturlig at
det kommer flere omsorgsover-
takelser. Jeg tror ikke det skjer
uten at det er nødvendig. Mitt
inntrykk har heller vært at ter-
skelen mange ganger har vært
for høy, og at barnevernet i for
stor grad har vært et foreldre-
vern. Jeg har snakketmed veldig
mange barnevernbarn som sier
at deres store sorg er at de ikke
fikk hjelp før.
– Mitt mål med barnevernet

er å få på plass en opptrapping
av ressursene slik at vi får ro-

buste og trygge fagmiljø. Vi er i
ferdmed å gjøre noen store grep
bådenår det gjelder ressurser og
organisering, sier Lysbakken.
I går ble det klart at Trøndelag

får 32 stillinger i barnevernet. I
Trondheimalene kommer12nye
stillinger, ifølge tall departe-

mentet presenterte.
– Barnevernet er den viktigste

saken for meg som statsråd. Det
er et moralsk spørsmål å hjelpe
unger som ikke har noen sterke
lobbygrupper til å snakke for
seg. Og detmå da væremye bed-
re at disse barna får hjelp slik at

de bidrar i samfunnet, i stedet
for at de om noen år skal havne i
forskjellige negative statistik-
ker, sier Lysbakken.
MARI K. BY RISE 95198779
mari.by.rise@adresseavisen.no

LAJLA ELLINGSEN 95198717
lajla.ellingsen@adresseavisen.no

- Mitt inntrykk har vært at
barnevernet i for stor grad
har vært et foreldrevern.
AUDUN LYSBAKKEN, barneminister

Adresseavisen i går



Øyvind Håbrekke, KrF, under valgkampen i 2009:
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Serie «De glemte barna»

Fosterbarnas nye
Da Adresseavisen skrev om fire år gamle Mona sist, bodde
hun sammen med sin rusavhengige mor. Hun stelte
seg mye selv og var sjeldnere og sjeldnere i barne-
hagen. I dag bor jenta i et solid fosterhjem, og hun
viser stor fremgang.
For halvannet år siden fortalte vi om 40
barn i Trondheim utsatt for alvorlig
omsorgssvikt. Dette er historien om
hvordan det gikk med 36 av disse
ungene i fosterhjemskø.
Adresseavisen har intervjuet flere saks-
behandlere i barnevernet for å kartlegge
situasjonen til «de glemte barna». De
fleste har fått et nytt hjem etter lang tid i
fosterhjemskø,men noen bor fortsatt på
institusjon. Ni av dembor hjemmehos
foreldrene. Flere slitermed sine tidligere
opplevelser,men for de fleste er den
vanskelig hverdagen erstattetmed om-
sorg og stabilitet.

«Martin» (3)
og «Gina» (4)

Martin ble utsatt formye fysiskmis-
handling i hjemmet. Sykehuset påviste
store skader.Martin ble tatt ut av hjem-
met åttemåneder gammel, og da var han
sterkt underernært. Det sto bedre tilmed
Gina. DaAdresseavisen skrev om søsk-
nene høsten 2009, hadde de bodd i be-
redskapshjem et halvt år. Av ulike årsa-
ker har barna ennå ikke blitt plassert i
fosterhjem. I beredskapshjemmet har
Martin ogGina fått optimal omsorg, og
barna har vist en svært god utvikling.
Beredskapsforeldrene har skjønt at de
må bæres, holdes, kosesmed–hele ti-
den.Men de kan ikke ha barna på lang
sikt, og nå har de biologiske foreldrene
krevd å få barna sine tilbake. Barnever-
netmå derfor iverksette en ny under-
søkelse for å finne ut om en tilbakeføring
av barna er forsvarlig.

«Lars» (5)
I 2009 bodde Lars sammenmed sine to
foreldre. Den ene av foreldrene var psy-
kisk syk, og den andre klarte ikke å se hva
partneren gjordemed barna. Søsknene
til Lars var flyttet ut av hjemmet,men
Lars ble foreløpig værende, fordi han
hadde en viss tilknytning til den ene av
foreldrene.Men så skjedde det noe som
gjør at barnevernet i dag beskriver dette
som en«gladsak»:Den syke forelderen
flyttet ut av hjemmet, og dette er nok til
at både Lars og hans søsken i dag kan bo
sammenmed den andre.

«Guro» (13)
Guro bodde lenge sammenmedmor,
som flere ganger var voldeligmot henne.
Konfliktenemellomde to var store, og til
slutt bamor selv omat barnevernetmåt-
te ta over ansvaret for datteren. Guro ble
plassert i beredskapshjem, og gradvis ble
kontaktenmellommor og datter gjen-
opprettet. De fikk familieterapi, der de
lærte hvordanman snakker til hverand-
re, hvordan grenser skal settes og etter-
følges. Etter ett år i beredskapshjem vil
bådeGuro ogmoren at hun skal flytte
hjem igjen. Det går foreløpig bramed
Guro,men barnevernet er ennå usikker
på omkonflikten vil eskalere igjen.

«Mona» (6)
Bodde fortsatt sammenmed sin rusav-
hengigemor sist vi skrev omhenne.Hun
ble tatt ut av hjemmet på grunn av en
akuttsituasjon, det var dødsfall i fami-
lien.Mona bor nå i et forsterket foster-
hjem,med frikjøpt foster-
forelder.Mona krevermye
av sine omgivelser,men
viser stor fremgang.

«Kaja» (12)
Kajasmor er alkoholiker
og jenta er traumatisert
etter langvarig omsorgs-
svikt. Fra hun var sju år
bodde hun halvannet år i et
beredskapshjem, som ikke
fungerte. I to årmåtte hun
bo på institusjon, før hun
endelig fikk et fosterhjem i
fjor høst. Så langt har plas-
seringen vært vellykket.
Fosterfamilien er raus og
inkluderende, ogKaja har fremdeles
kontaktmed ansatte på institusjonen
hun bodde på.Hun har blitt tryggere, og
overgangen til fosterhjemmet har gått
over all forventning.Hun er tydelig stolt
over å kunne vise at også hun har en
familie.

«Anita» (10)
Anita levde sammenmed psykisk syk
mor til hun var sju. Til sammenhar jenta
bodd på institusjon i to og et halvt år.
Nylig fikk hun et fosterhjem,men hun
har ennå ikke flyttet dit. Anita er rela-
sjonsskadd,mor har ikke knyttet henne
til seg,men avvist henne. Det har vært
utfordrende å finne et hjem, fordi jenta
trenger svært tett oppfølging. Jenta er nå
lei av å bo på institusjon og gir sterkt
uttrykk for at hun gleder seg til å flytte.

«Kari» (10)
Foreldrene til Kari er rusmisbrukere og i
oppveksten har hun flyttetmellomhjem-
met, beredskapshjem, fosterhjemog
institusjon. DaAdresseavisen skrev om
Kari i 2009 hadde hun bodd på institu-
sjon i over ett år. Hver gang et barn ble
flyttet, lurte hun på hvorfor ingen ville ha
henne.Hun ble værende på institusjonen
i enda ett år. Så fikk hun endelig et nytt
hjem.Det har vært vanskelig å finne en
passende familie, fordi Kari er så skadet
etter alvorlig omsorgssvikt ogmange
flyttinger. Hun er et positivt barn,med
mye humor,men hun trenger svært tett
oppfølging av gode omsorgspersoner.

«Ulf» (12) og
«Torbjørn» (10)

Søsknene vokste oppmed voldelig far og
mor i psykisk ubalanse. Barnamåtte bo
halvannet år i beredskapshjem, og på
slutten ba de pent omat kontaktperso-
nenmåtte finne et hjem til dem.Nå har
guttene bodd i fosterhjemmet i halvan-
net år, og barnevernet sier at dette er en
sak somhar fått en svært god slutt. De
beskriver guttene sombarn du auto-
matisk liker og får omsorg for. De har fått
venner og det går bramed dempå sko-
len. Biologiskmor har seks samvær i
året, da kommer hunmed hjemmelaget
mat til sønnene sine.

● Beredskaps-
foreldrene har
skjønt at de må
bæres, holdes,
koses med –
hele tiden.



Faksimile fra nyhetssak, under

valgkampen i 2009:

Trygve Lundemo, Adresseavisens kommentator,

under valgkampen i 2009:
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Tips oss

liv

«Jørgen» (1)
DaAdresseavisen skrev at Jørgen trengte
fosterhjem, var han ennå ikke født.Mo-
ren har tunge psykiske problemer og
søsknene var allerede plassert i foster-
hjem.De første seks ukene bodde han
hjemmehos foreldrene. Barnevernet så
raskt at foreldrene sletmed å gi sønnen
tilstrekkelig omsorg. Da Jørgen ble plas-
sert i fosterhjem, var han tydelig under-
stimulert og vanskelig å få kontaktmed.
Nå har gutten begynt i barnehage og
barnevernet har tro på at det skal gå bra
med ham.

«Elin» (10)
Elin opplevdemassiv omsorgssvikt da
hun bodde hos sin psykisk sykemor frem
til hun var fem.Dette har ført til at Elin
har utviklet en aggressiv adferd, og hun
har liten tillit til voksne.Hun ble flyttet til
fosterhjemda hun var fem,men jenta
måtte flytte etter tre år. Siden har jenta
bodd på institusjon. Barnevernet har nå
konkludertmed at behovene er så store,
at hun i dag ikke kan bo i et ordinært
fosterhjem.Hun vil ikke tåle et nytt
brudd. Elin har et sterkt støtteapparat
rundt seg, og hun har jevnlig og god
kontaktmed sin tidligere fostermor.Hun
har også utviklet et positivt forhold til sin

biologiskemor, og barnevernet beskriver
nåmoren som en ressurs for jenta. De
har blant annet feiret høytider sammen.
Elin fungerer i dag bedre enn tidligere.
Hun kan fremdeles bli aggressiv,men
hun kan i større grad hente seg inn.Hun
drivermed ulike fritidsaktiviteter og har
også fått venner. Det er ikke ønskelig at
Elin vokser opp på institusjonen,men et
framtidig fosterhjemkrever at foreldrene
har en faglig relevant bakgrunn.

Saken fortsetter på
neste side >>>

7. september 2009: Midt i innspurten på valgkampen i 2009
trykket Adresseavisen den første saken om de 40 glemte barna.
Navn og bilder er ikke identisk med de 36 barna vi omtaler.

Slik gikk det
med barna
Høsten 2009 fortalte
Adresseavisen om 40 barn som
sto i fosterhjemskø i Trondheim.
Sjelden har vi fått så stor respons
på en sak, og mange har lurt på
hvordan det har gått med de 40
barna. Det ønsket vi også å finne ut.
I går fortalte vi historien om Tea og
Anders. I dag kan du lese om hvor-
dan 36 av de andre barna har det.
Senere vil vi fortelle historiene til
Silje og Omer.
Dagens barnevern er i en bryt-
ningsfase, og i nær framtid vil det
bli tatt beslutninger om hvilket
barnevern vi skal ha. Adresseavisen
vil i vår serie ta for oss de mest
sentrale problemstillingene i da-
gens og framtidas barnevern.

OM DENNE SERIEN

Hit kan
du ringe
Er du bekymret for omsorgs-
situasjonen til et barn?
Frykter du at et barn blir utsatt for

overgrep? Er du selv et barn eller
ungdom som trenger hjelp?

Da kan du ringe:
● Alarmtelefonen for barn og
unge: 116111. Døgnåpen og gratis
nødtelefon.

Ønsker du å bli
fosterhjem?
Da kan du ringe Bufetat,
region Midt-Norge:
● Trondheim: 46 6175 50
● Sør-Trøndelag: 46 617510
● Nord-Trøndelag: 46 6176 00
● Nordmøre og Romsdal:
46 6174 00

FØLG SERIEN PÅ NETT

De glemte barna
Flere saker, bildefortelling
og interaktiv grafikk på

LAJLA
ELLINGSEN
lajla.ellingsen@
adresseavisen.no
951 98 717

MARI K.
BY RISE
mari.by.rise@
adresseavisen.no
951 98 779

KIM
NYGÅRD
(Foto)
kim.nygard@
adresseavisen.no
404 64 502
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Les i morgen: - Adopter bort barna så tidlig som mulig

«Iselin» (7)
Iselin vokste oppmed psykisk sykmor og
voldelig far, og hun utviklet en aggressiv
adferd. Nå er jenta plassert hos slekt-
ninger. Hun har faste rutiner, dagene er
like, det er forutsigbart og Iselin har roet
seg veldig.Hun spiller ikke data lenger,
men legger puslespill, hører lydbøker og
gjør lekser.

«Areta» (9)
Areta bodde hjemme sammenmed sin
rusavhengigemamma i over seks år. Hun
er skeptisk til omverdenen.Nå bor hun i
et velfungerende fosterhjem, somogså
mottar råd og veiledning fra barnever-
net. Hun gjør store faglige framskritt på
skolen,men hun slitermed sosiale rela-
sjoner. Hun har behov for trygge rammer
og stabilitet, så hun forstår at omverden
ikke vil henne noe vondt.

«Jechmiah» (10)
og «Jean» (14)

Søsknene hadde en svært voldelig og
rusavhengigmor. Etter flere bekym-
ringsmeldinger ble de satt i beredskaps-
hjem.De har nå vært i felles fosterhjem
bare et halvt år og får tett oppfølging. De
slitermed å stole på voksne,men jenta
gir sterkt uttrykk for at hun vil være der
hun er nå.

«Sadia» (10),
«Jabees» (12),
«Dan» (16) og
«Hassan» (19)

De er ensligemindreårige asylsøkere,
somble hentet av sine fosterforeldre på
flyplassen.Hassan bor nå for seg selv, de
andre tre bor sammen i fosterhjemmet
og har funnet seg vel til rette på skole og
lokalsamfunn.

«Grace» (15)
Da jenta var åtte år kom første bekym-
ringsmelding til barnevernet.Mor var
psykisk syk, jenta varmye alene og hadde
en utagerende adferd. DaAdresseavisen
sist skrev omGrace hadde hun bodd ett
år på institusjon. Da lurte hun på hvorfor
ingen ville ha henne. Det gikk enda et år
før hun fikk det hun ønsket segmest:
Fosterforeldre. Nå er den aktive jenta
kommet til en aktiv familie somhar lang
erfaring, og som er rolige og rause.

«Gaute» (16)
Gaute bodde sammenmed en rusmis-
brukende forelder i halvannet år, før han
ble plassert i fosterhjem.Det sprakk da
Gaute var13 år. Fosterforeldrene klarte
ikkemer av hans stadigmer utfordrende
adferd.Han ble plassert i institusjon,
men bor nå i et forsterket fosterhjem,
somhar tettere oppfølging og veiled-
ning. Gaute har fortsatt kontaktmed sitt
tidligere fosterhjem.

«Emilie» (17)
Emilies far er død.Mor er gift på nytt,
med ny familie, og de ønsker ikke at
Emilie bor der. Hun ble da plassert i
fosterhjem, som sprakk. Nå er det be-
stemt at det beste for Emilie er å fortsette
å bo på institusjon, i stedet for å risikere
et nytt brudd i en ny fosterfamilie. Emilie
er en rolig jentemed tilknytningsskader,
som trengermye omsorg.Hun har et
tilbud tilpasset sine behov på institusjo-
nen og voksne som er glad i henne.Hun
har samværmed biologisk familie.

«Trond» (11)
Moren til Trond har dårlig helse og dårlig
økonomi, og gutten har fungert dårlig
hjemme. Selv omdet var søkt etter foster-
hjem, har han blitt boende hosmor hvor
han har klart segmest selv (selv om
barnevernet har vært innemed forster-
kede tiltak). Trond ble nylig akuttplassert
i beredskapshjem.Hva somvil skjemed
han, er uavklart.

«Jon» (13)
Gutten har vokst opp sammenmed far,
som skulle sone en alvorlig dom.Det var
mangler i den daglige omsorgen, og i
perioder har familien fått hjelp i hjem-
met. Før gutten rakk å få fosterhjem,
tilbød en familie i nettverket å la hambo
der. «Jon» bor nå sammenmed far igjen,
noe han selv sier han ønsker.

«Fatima» (5)
Ble flyttet ut av hjemmet fra sin

rusavhengigemor da hun var tremåne-
der. Hun fikk et fosterhjem som ikke
fungerte, og ble deretter plassert i et
beredskapshjem.Hunhar nå fått et nytt
fosterhjemmed frikjøpt fosterfar, som
kan være der for jenta somhar spesielle
behov.Hun har vist stor framgang fysisk,
og hun er blitt bedre til å gi uttrykk for
følelser.

«Omar» (12)
Omar fikk et fosterhjem,men det

ble sagt opp av fosterforeldrenemed
begrunnelsen at gutten ikke klarte å ta
del i familielivet, samtidig somdet var
sykdom i familien. Omar fikk ikke være i
fosterhjemmet ut over oppsigelsestiden,
frem til barnevernet hadde funnet ny
fosterfamilie, fordi de skulle reise bort.
Omar er nå i et beredskapshjemog bar-
nevernet leter etter et fast fosterhjem til
han.Han er en gutt som trekker seg unna
og helst vil være alene.

«Camilla» (9)
og «Tom» (12)

Barnevernet fryktet at de to barna ble
utsatt for vold framor. Det var ogsåmis-
tanke om seksuelle overgrep, somble
anmeldt, og henlagt. Søsknene bor nå
hos far og har begrenset samværmed
mor.

«Vibeke» (2)
og «Frank» (17)

Søsknene bodde i beredskapshjem fordi
mor ikke klarte å være omsorgsperson
for dem.De ble utredet for fosterhjem,
menmor overførte foreldreansvaret til
far sombor utenlands. Barnevernet
utredet og godkjente far somomsorgs-
person og barna er nå flyttet fraNorge, til
sin biologiske far. Faren får veiledning av
barnevernet der han bor.

«Merethe» (16)
Merethe kommer fra et voldelig hjem.
Hunhadde også store fysiske plager, som
skyldes sykdom.Merethe fungerte dårlig
på skolen da hun bodde hosmoren, og
hun var til dels ufør. Nå har hun fått et
fosterhjem, ogMerethe er blittmerkbart
bedre fysisk.Hun trenger ikke lenger
hjelpemidler, og er sluttet å skulke sko-
len.Merethe har også fått kontaktmed
biologiske halvsøsken hun ikke tidligere
kjente.

«Elena» (8)
Elena fortsatte å bo i beredskapshjem-
met hun var plassert i da Adresseavisen
skrev omhenne sist. Hennes biologiske
mor flyttet fra jentas voldelige, biolo-
giske far og anket deretter omsorgs-
overtakelsen til tingretten.Moren fikk
medhold ogElena er tilbakeført tilmo-
ren. De har nå flyttet fra landsdelen,men
Elena ringer sin beredskapsmor og sier
at hun ikke har det bra.

«Tore» (8)
og «Una» (14)

En svært nedbrutt psykisk sykmor ba
barnevernet omhjelp en periode. Søs-
kenparet fikk bo i beredskapshjem,men
mor ønsket dem tilbake og de bor nå der.
Det er nå registrert en ny bekymring, og
omsorgssituasjonen for barna vil bli
undersøkt.

«Linn» (12)
Linn har vært utsatt for langvarig van-
skjøtsel overmange år,men ble flyttet fra
hjemmet først da hun var åtte. Hun har
også vært vitne til vold.Hun er nå i et
forsterket fosterhjem, hvor fosterfar er
frikjøpt for å følge henne opp. Det har
gitt stor fremgang på skolen og sosialt.
Hun har samværmedmor, og samvære-
ne fungerer fint.

● Søsknene vokste
opp med voldelig
far og mor
i psykisk ubalanse

● Da jenta var åtte år kom første
bekymringsmelding til barnevernet.
Mor var psykisk syk, jenta var mye alene
og hadde en utagerende adferd.

Forsømte barn: Flere av de 40 barna vi fortalte om i 2009 sliter ennå med mye.
Noen bor på institusjon, men de fleste har omsider fått et fosterhjem. Foto: KIM NYGÅRD
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Psykolog med brannfakkel om de minste barnevernsbarna:

- Adopter dembort
Brannfakkel: Forskningsleder ved Barnevernets
utviklingssenter, Toril Havik, mener alle små barn
som barnevernet har overtatt omsorgen for, bør
adopteres bort. Biologiske foreldre må få maks to
år til å vise at de kan være gode omsorgspersoner.
Ett barnevernsbarn er adoptert i
Trøndelag de siste fire årene. I Norge
ble det i fjor fremmet 26 adopsjons-
saker. Altfor lite, mener fagfolk.
Adresseavisen fortalte mandag om en
eksplosiv økning av antallet helt små
barn som blir tatt ut av sine biologiske
hjem. Fra 2002 til 2009 har det vært en
økning på 35 prosent nasjonalt sett. I
Trondheim går denne utviklingen enda
raskere. På forespørsel fra Adresseavisen
har Sentralenheten for fylkesnemndene
tatt ut tall på hvormange adopsjonssaker
som er fremmet i barnevernssaker de
siste årene. Tallene viser at adopsjon nes-
ten ikke skjer, til tross for ønsket fra poli-
tiskemyndigheter om flere adopsjoner.

Færrest adopsjoner i Trøndelag
Aller nederst på sentralenhetens stati-
stikk ligger Trøndelag, hvor det siden
2006 bare har blitt fremmet én adops-
jonssak. Men tallene Adresseavisen har
innhentet, viser at det heller ikke vært en
rivende utvikling når det gjelder adops-
joner nasjonalt sett. I 2006 ble det frem-
met sak om adopsjon av ti barn i hele lan-
det, i 2007 var det syv, i 2008 gjaldt det 14
barn og i 2009 13. i 2010 kan en se en viss
økning, dable det fremmet 26adopsjons-
saker i hele Norge (ingen av dem i Trøn-
delag).

Adopsjon til skolealder
Forskningsleder ved Barnevernets utvik-
lingssenter, Toril Havik, er helt tydelig på
at adopsjon er en langt bedre løsning enn
fosterfamilier for små barn.
– Med adopsjon vil barnet ha en helt

annen visshet om sin framtid. Jeg mener
at alle små barn bør adopteres. Prinsipi-
elt så tidlig sommulig etter at det er fast-
slått at barnet ikke kan komme hjem
igjen. Oppmot skolealder, anslårHavik.
– Men det vil jo være helt motsatt av

dagens praksis?
– Ja, men det ligner litt på det vi hadde

før. Barnunder syv år ble svært ofte adop-
tert. Men så fikk vi Adele-saken (Norge
ble dømt imenneskerettighetsdomstolen
i Strasbourg i en barnevernssak,
red.anm.) som forandret bildet totalt.
– Hva er rimelig tid foreldrene kan få

for å vise at de likevel kan være bra om-
sorgspersoner, slik du ser det?
– I England er det 15 måneder. Det er

kanskje lite. To år, vil jeg foreslå. Etter ett
årmener jeg at barnevernet skal sette seg
ned og lage en omsorgsplan: Hva man
tenker seg om omsorgen for barnet vi-
dere. Hvor mye samvær, om det er varig
og eventuelt sikte på adopsjon. Dette vil
være et viktig hjelpemiddel. Jeg håper at
departementet kommer til at adopsjon
skal brukes i langt større grad, også på

bekostning av samvær. Noen gang kan
man ikke få to ting på en gang. Barn skal
ikke tvinges til samvær,menerHavik.

Eksplosiv økning
Beregninger Adresseavisen har utført
med utgangspunkt i statistikkbanken til
Statistisk sentralbyrå, viser at nesten
1500 barn årlig i aldersgruppen 0–6 blir
tatt ut av eget hjem. Noen av disse vil bli
tilbakeført til sine biologiske foreldre.
Men det store antallet viser likevel at om
man skulle ta sikte på adopsjon for denne
aldersgruppen, vil det bli en eksplosiv øk-
ning i antall adopsjoner i forhold til da-
gens nivå.
Fylkesnemndleder i Trøndelag, Eva

Sjaastad, bekrefter at de så godt somaldri
har hatt adopsjonssaker til behandling
de siste årene.Dette har hun tatt oppmed
kommunene i regionen.
– Vi har etterlyst flere adopsjonssaker.

Det er åpenbart tilfeller hvor barnet er
tjentmed adopsjon.Det kan værenår for-
eldre er psykisk utviklingshemmede, der
det er snakk om kraftig rusmisbruk over
lang tid, eller når foreldre har alvorlige og
langvarige psykiske problemer, sier
Sjaastad, som
samtidig understreker at adopsjoner er

en svært alvorlig sak, nettopp fordi det
ikke er noen vei tilbake.

Innsparingstiltak?
Kommunaldirektør Jorid Midtlyng for-
venter flere adopsjonssaker. Men hun
sier at initiativet ikke bør være barnever-
nets,men komme fra fosterforeldrene.
– Kommer det fra oss, kan vi bli be-

skyldt for at det er et innsparingstiltak,
sier hun.
Barnevernleder i Midtbyen, Solrun Va-

len, sier at årsaken til at det ikke blir
fremmet flere saker om adopsjon, rett og
slett er kapasitetsspørsmål.
– Når et barn er plassert i fosterhjem,

vil andre, mer akutte saker gå foran. Å fø-
re en sak om adopsjon vil kreve altfor
mye. Vi får også klar beskjed fra flere fos-
terforeldre om at adopsjon er uaktuelt
fordi de har basert seg på den inntekten
som det å være fosterforeldre gir. Det er
synd, men det er en del av virkeligheten,
påpeker hun.

– Vi får klar beskjed fra flere fosterforeldre
om at adopsjon er uaktuelt fordi de har basert seg
på inntekten.
SOLRUN VALEN, enhetsleder for barnevernet i Midtbyen

OM DENNE SERIEN

De glemte barna
Høsten 2009 fortalte
Adresseavisen om 40 barn som sto
i fosterhjemskø i Trondheim.
● Adresseavisens serie vil ta opp de mest
sentrale problemstillingene i dagens og
framtidas barnevern, og det gjør vi blant
annet ved å gå inn i historiene om de 40
barna.
● Det kan vi gjøre fordi barnevernet
for første gang har åpnet for et sladdet
innsyn i barnas mapper.
● Barnevernet i Norge er inne i en viktig
brytningsfase, og i nær framtid vil det bli
tatt viktige beslutninger om hvilket
barnevern vi skal ha her i landet. I fjor
høst startet regjeringen arbeidet med en
stortingsmelding om barnevernet, og denne
skal legges fram høsten 2012.
● Et oppnevnt barnevernspanel vil være en
viktig bidragsyter til stortingsmeldingen,
og de skal levere sine råd i september 2011.

Hit kan du ringe
Er du bekymret for omsorgs-
situasjonen til et barn?
Frykter du at et barn blir utsatt for overgrep?

Er du selv et barn eller ungdom som trenger
hjelp?

Da kan du ringe:
● Alarmtelefonen for barn og unge:
116111. Døgnåpen og gratis nødtelefon.

TIPS OSS

Ønsker ny praksis: – Jeg håper at departementet kommer til at adopsjon skal
brukes i langt større grad, også på bekostning av samvær. Noen gang kan man ikke få to
ting på en gang. Barn skal ikke tvinges til samvær, sier forskningsleder ved Barnevernets
utviklingssenter, Toril Havik. Foto: TOR ERIK H. MATHIESEN
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innen to år Vil rekruttere foster-
foreldre i adopsjonskøen
Barnevernleder i Trondheim, Solrun
Valen, foreslår at BUF-etat
rekrutterer fosterforeldre i den
lange køen som venter på å
adoptere utenlandske barn.

SolrunValen er blant dem sommener det
vil være riktig å adoptere bort flere avbar-
nevernsbarna. Særlig blant de helt yng-
ste, og spesielt når det ligger an til om-
sorgsovertakelse allerede ved fødsel. Det
er ikke veldig uvanlig at mor blir fratatt
sine barn allerede på barselavdelingen.
Valen mener at BUF-etat (det statlige
barnevernet), kan utnytte sin dobbel-
trolle bedre. BUF-etat har nemlig både
ansvar for utenlandsadopteringene,
samtidig som det er de som skal skaffe
fosterhjem for barn som er tatt ut av sitt
biologiske hjem.
– Jeg vil utfordre BUF-etat. Det er en

lang kø av foreldre som står i kø for å
utenlandsadoptere. Køen blir stadig
lengre fordi det er færre land somadopte-
rer bort. Hvorfor kan ikke BUF-etat, som
har ansvar både for utenlandsadopsjoner
og for å finne fosterhjem, rekruttere fos-
terforeldre i adopsjonskøen, spør Valen.

- Heller adoptere
Valenmener dette er spesielt interessant i
de tilfeller hvor barnevernet gjennomfø-
rer omsorgsovertakelse ved fødselen, for
eksempel hvis mor er veldig psykisk syk
og dermed ikke skikket. Tanken er da at
de som blir fosterforeldre i løpet av rime-
lig kort tid, kan få anledning til å adop-
tere.
– Dette vil være saker hvor man kan

gjennomføre en adopsjonsprosess i løpet
av to år. Jeg forstår ikke hvorfor dette ikke
kan være en god måte å gjøre det på, sier
Valen.

- God ide
Regiondirektør i det statlige barnevernet

(BUF-etat), Jonny Berg, sier at spørsmå-
let Valen tar opp er noe de har diskutert
en del og at ideen er god.
– Det er en svært aktuell problemstil-

ling, hvis rekrutteringen skjer tidlig i
prosessen. Det viktige er hvor i ventefa-
sen den enkelte familie er. Hvis de venter
på å bli utredet i kommunen, og dermed
er veldig tidlig i en adopsjonsprosess, er
det uproblematisk om de vurderer et fos-
terhjemsoppdrag, sier Berg.
Hanunderstreker at en familie somblir

fosterhjem må vente i minst ett år før de
kan starte adopsjonsprosessen. Det skyl-
des at en da får informasjon om hvordan
endringen i familiesituasjonen fungerer i
det daglige.

Etvernsomaldriblirgodtnok
Gang på gang blir det slått alarm. Men fortsatt er
det langt igjen før barnevernet er godt nok.
Adresseavisens serie«De glemte barna»
har de siste dagene satt fingeren på flere
av demange problemene norsk barne-
vern har slittmed i en årrekke: Om-
givelsene er ikke flinke nok til å si fra når
de ser at barn har det vondt. Det erman-
gel på fosterfamilier. Barnevernet griper
inn for sent. Enkelte ganger tar barne-
vernetmer hensyn til foreldrene enn til
barna. På den annen side viser reaksjo-
nene på våre første artikler om temaet at
barnevernet også kan blande seg inn i
folks privatliv uten å ha gode nok grun-
ner til det.

Få temaer skaper så sterkt engasjement
sombarnevern. Det handler omde aller
svakeste blant oss, ombarn somhar det
vondt. Det handler også omde sterke

båndenemellom foreldre og barn – noe
av detmest følsomme i tilværelsen. Der-
for blir barnevernet fulgtmed argusøyne
og utsatt for en kryssild av kritikk. Derfor
fortjener etaten ros for at de lar offent-
ligheten se dem i kortene.

Vi blir både fortvilet og forbannet når vi
leser om«Tea» og«Anders», som vi
skrev ommandag. De var fire og ett og et
halvt år gamle i 2009. De ble utsatt for
grov omsorgssvikt. Naboene så at de var
skitne, sky, tynne og redde,men ingen sa
fra. Både helsestasjonen og legen som
behandlet Tea, burde ha skjønt at noe var
feil.Men først da situasjonen ble eks-
trem, tok noen affære.Hvor lenge skal vi
gå rundt og lure på ombarn har det
vondt før vi sier fra?

Både befolkningen, helsevesenet, skolene
og barnehagene er antakelig blitt flin-
kere til åmelde fra enn før. Antall barn i
barnevernstiltak økte fra14 000 i1987 til
46 500 i 2009. Befolkningsøkningen
forklarer bare litt av den sterke økningen.
Kanskje er omsorgssvikt også blitt noe
mer utbredt.Men hovedforklaringenmå
være at barnevernet griper inn oftere enn
før – fordi de får fleremeldinger. Terske-
len for åmelde fra er blitt lavere,men
altså ikke lav nok.

Mange kvier seg for å si fra fordi de be-
visst eller ubevisst er opptatt av det bi-
ologiske prinsippet, som innebærer at
barn skal bo sammenmed sine biolo-
giske foreldre. Dette prinsippet har stått
sterkt imange år. For ti, tjue år siden var
det en rekke oppslag i norskemedier der
foreldre klaget over at barnevernet urett-
messig hadde tatt fra dembarna.

Dette har snudd.Barneminister Audun
Lysbakken (SV) sa til Adresseavisen i går
at «barnevernet i for stor grad har vært et
foreldrevern». Det ser ut til at han har

rett. Foreldrene skal selvfølgelig ha et
sterkt vernmot urettmessig innblanding
–menhensynet til barnas beste er vik-
tigst. Imange av historiene vi har fortalt
de siste dagene er ikke dette hensynet
blitt ivaretatt godt nok, og i hvert fall ikke
tidlig nok.

Men historiene vi forteller viser også at
det kan gå bra.Mange av de 40 barna vi
skrev om i 2009 har det bedre i dag, etter
at barnevernet har tatt hånd omdem.
Det kan tyde på at barnevernet, sine feil
til tross, er på rett vei. Samtidig er det
også grunnlag for å si at virksomheten
ikke fungerer godt nok.Når det er snakk
omvergeløse barn, blir det kanskje aldri
«godt nok».

«Hvor lenge skal vi gå rundt og lure på om barn har
det vondt før vi sier fra?»

Kommentar
TRYGVE
LUNDEMO
Kommentator

trygve.lundemo@
adresseavisen.no

Støtter flere adopsjoner: - Hvorfor
kan ikke BUF-etat, som har ansvar både
for utenlandsadopsjoner og for å finne
fosterhjem, rekruttere fosterforeldre
i adopsjonskøen, spør barnevernleder
i Trondheim, Solrun Valen.
Foto: KIM NYGÅRD
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Altinnheltut
NettjenestenAltinn brøt sammenda
flere hundre tusen nordmenn ville sjekke
selvangivelsen tirsdag. Så sent som i går
kveld var detmange som fikk beskjed om

at «det er fortsatt problemer i Altinn, noe
vi beklager sterkt». Få tjenester har et så
misvisende navn somdenne.

NårSVlarUSA
styrebombene
Bomber og barn blir hovedtema på helgens
SV-landsmøte.
Stemningen i SV-ledelsen er upåklagelig.
Imøtemed pressen i går var Kristin
Halvorsen og hennes to nestledere i
perlehumør. I lys av krigen i Libya og
regjeringens vedtak i ekstraordinært
statsråd omamerikansk styring av de
norske F-16 flyene, var SV-toppene

nesten ikke
til å kjenne
igjen.
Partiet frem-
står nå som
en godt
integrert del

av det norske sosialdemokratiet,med
noen små venstreavvik.

Krigen i Libya vil åpenbart sette debatten
omnytt prinsipprogram, og alle de andre
sakene som særlig handler ombarn, i
skyggen. Partiet som er etablert påNato-
motstand ogUSA-kritikk, og somgjerne
vil bli omtalt som fredsparti, tar nå
ansvar og forsvarer til fullemilitær-
aksjonen i Libya,med norsk deltakelse.
Men bombing er fortsatt ikke utpro-
blematisk i SV, og landsmøtet vil
garantert komme til å si ifra, selv om
partiledelsens linje neppe vil blir
overkjørt.

FN-mandatetombeskyttelse av sivil-
befolkningen er SVs solide ryggdekning.
Det er ingen grunn til å kritisere SV for at
de nå solidarisk stiller opp, imotsetning
til hva de har gjort under flere andre
konflikter. Det er heller ingen grunn til å

kritisere partiet for at de helhjertet går
inn for at amerikanerne tar kontrollen
over de norske flyene. Valget var ikke
åpenbart, siden Frankrike trolig overtar
ledelsen etter hvert,men det er likevel
interessant at et parti somSV synes det er
greit at USA tar styringen. Partiet er også
innforståttmed behovet for å ta i bruk
Natos kommandostruktur.

SV er nå i ferdmed å innta en utenriks-
politisk linje somkanminne omet
mikrofonstativ for statsminister Jens
Stoltenberg. Det er ikke noe galtmed det,
men det står i en viss kontrast til de ulike
standpunktene SV pynter segmed, som
for eksempel nei til Nato.Helgens parti-
landsmøte blir ikke invitert til å endre
Nato-motstanden, selv omNato er i stor
endring. I stedet har partiet lansert ideer
omat FNmåutrustesmilitært,mens det
er sterkmotstander av at EUgjør det
samme.

Budskapet partileder KristinHalvorsen
særlig ville formidle i går, var at SV nå
har fått ny selvtillit og resultater av en ny
måte å jobbe på i regjering. Saken som
har gitt partiledelsen ny tro på seg selv er
Lofoten. Der fant regjeringen en god
løsning etter vårmening,men for SV går
den ut på dato om to år.

Det skal lite til for å glede dagens SV.
Partiet vil nok klamre seg tilmakten om
det går aldri så galt under kommune-
valget til høsten.

Mikrofon-
stativ for
Stoltenberg
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Sammen-
ligner
adopsjon
meddøds-
straff
– Jeg er imot dødsstraff fordi uskyldige
kan dømmes. Det blir på samme måte
dersom små barnevernsbarn
adopteres bort etter to år, sier advokat
Venil Katharina Thiis.

Thiis understreker at man ikke
kan vite hva som skjer i fram-
tida.
Den profilerte advokaten har

vært engasjert av mange forel-
dre som ønsker å få tilbake om-
sorgen for barna sine. This sier
hun er «fullstendig uenig» med
forskningsleder Toril Havik som
i gårsdagens Adresseavisen tok
til orde for at alle små barne-
vernsbarn som er utsatt for om-
sorgssvikt, bør adopteres bort.
Havik ønsker å gi de biologiske
foreldrene en frist på kun to år
på å vise at de selv kanhaomsor-
gen for barnet.

– Tar tid å bli rusfri
– For det første går Havik ut ifra
at alle disse omsorgsovertakel-
sene av de minste barna er rik-
tige, og det har jeg sett såmange
eksempler på at de ikke er. Man
tror at i de tilfellene der barnet
blir tatt ikke lenge etter fødse-
len, så skyldes det at mor er så
ruset at hun ikke kan stå på be-
ina når hun skal føde.Mendet er
slett ikke alltid slik. Jeg jobber
for eksempel med en sak nå, der
den ungemoren opplever at hun
ikke engang har fått sjansen til å
vise at hun kan ha omsorgen for
barnet sitt, forteller This. Hun
understreker også at biologiske
foreldre må gis tilstrekkelig tid
til å komme seg ut av for eksem-
pel rusmisbruk:

– Det kan ta mange år å bli
rusfri. Dersom mor for eksem-
pel klarer det når barnet har blitt
fem år, hun har kanskje fått seg
ny samboer og nye barn, skal
hun da ikke få barnet sitt til-
bake? Hvorfor er det så viktig å
kutte båndene mellom foreldre
og barn – som kan bli sterke
igjen når foreldrene har kom-
met på rett kjøl, spør Thiis, som
mener at det er greitmed adops-
jon kun i de tilfellene der forel-
drene har samtykket.
– Tvang må ikke skje. Vi kan

ikke kjøpslå med barn på den
måten.

– Klipper over bånd
KrF-politiker, ØyvindHåbrekke,
advarermot å tro at adopsjon for
barnevernsbarn kan løse alt.
– Adopsjon er ingen enkel løs-

ning. Jeg er helt enig i retningen,
men å være fosterhjemer en kre-
vende jobb – det er ikke alle fos-
terhjem som er vellykket.
Adopsjon er et av de største inn-
grepene staten kan gjøre. Da
klipper man over båndene til
hele den biologiske familien.
Hvis barnet opplever brudd i fa-
milien etter en adopsjon, så har
man virkelig satt det på bar
bakke. Derfor skal man tenke
seg nøye om før man går til
adopsjon, selv om jeg mener det
burde være flere adopsjoner av
små barn.
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Smidalen og Utleir barne-
hager i Trondheim markerer
lørdag støtte til jordskjelv- og
tsunamirammede i Japan
ved å arrangere en mini-
konsert med deltagelse av
barnestjernen Celine.

Støttekonsert

Statsministeren
kommer til Rissa
for å åpnne Hysnes
helsefort.

i dag

– Toril Havik foreslår en frist
på to år for at biologiske foreldre
kan vise at man likevel er gode
omsorgspersoner. Er du enig?
– Nei, det blir for kategorisk.

Jeg ermer opptatt av at ankemu-
lighetene til biologiske foreldre
begrenses, og at man gjennom-
fører for mange samvær, som
barna ikke har godt av. Det for-
teller fosterforeldre, og det for-
teller den nasjonale ekspertisen.
Stadige rettsrunder, og vanske-
lige samvær, skaper en ustabili-
tet for barnet som ikke er bra.
Fosterforeldre rapporterer omat
samvær kan føre til store tilba-
keslag for barnet, sierHåbrekke.

– Avliver myter
KrF-politikeren trekker frem
England som et eksempel på et
land som i stor grad bruker
adopsjon. Familiekomiteen på
Stortinget var på besøk der, og
ifølge Håbrekke viser foreløpige
tall derfra at av 100 barn (5 til 11
åringer) som blir adoptert bort,
så går 20 av disse hjemmene i
oppløsning.
Håbrekke mener Adresseavi-

sens serie om barnevernet er
veldig viktig dokumentasjon.
– Sakene viser en hverdag i

barnevernet som ellers ikke ville
kommet frem, og som avliver
myter. Dette er viktig innsikt,
også ut fra et demokratisk per-
spektiv, sierHåbrekke.

– Tøft,men verdt det,
mener forsterforeldre
75 prosent av norske
fosterforeldre mener det er
tøft å ha fosterbarn – men at
det likevel er verdt det.

Synovate har gjennomført en
omfattende undersøkelse på
vegne av Bufdir (Barne – og fa-
miliedirektoratet), der de har in-
tervjuet 3758 fosterforeldre (til-
svarer en svarprosent på 50).
Undersøkelsen gir et bilde av
hvem som velger å bli fosterfo-
reldre og hvordan de opplever
hverdagenmed et fosterbarn.
88 prosent sier det passer

«meget godt eller ganske godt»
å si at «det er fantastisk å vite at
man hjelper et barn til å få en
bedre framtid». Men samtidig
mener 54 prosent at oppgaven
som fosterfamilie er «mye mer
utfordrende enn jeg trodde».
Halvparten mener at «det er
som å ha egne barn». En fjerde-
del opplyser også at «det er en
slitasje for hele familien».
Den største utfordringen, me-

ner 76 prosent er å «takle bar-
nets adferd og reaksjoner».
Gjennomføring av samvær med
biologisk familie er også utfor-
drende: 43 prosent er av den

oppfatning. 36 prosent mener
også at de harmanglende konti-
nuitet og stabilitet i kontakten
med saksbehandleren i barne-
vernet.
Til tross for disse utfordrin-

gene, vil likevel hele 76 prosent
av de spurte anbefale andre å bli
fosterforeldre. Blant demest po-
sitive sidene ved å være fosterfo-
reldre er ifølge undersøkelsen
«å oppleve positive endringer
hos fosterbarnet», og 44 pro-
sent mener det mest positive er
at «man lærer nye sider ved seg
selv». Ti prosent mener at noe
av det mest positive er at det gir
et «positivt bidrag til familiens
økonomi».
Tallene viser at om lag 40 pro-

sent av fosterforeldrene har vi-
deregående skole som høyeste
utdanning, og det samme gjel-
der andel med høyskole/univer-
sitet som høyeste utdanning. 70
prosent av den ene fosterforel-
deren jobber fulltid, mens bare
25 prosent av den andre forelde-
ren jobber fulltid. Industri/
håndverk og helsevesen/sosia-
lomsorg er de mest vanlige yr-
kene blant fosterforeldre; hen-
holdsvis 26 og 37 prosent.

LAJLA
ELLINGSEN
Lajla.ellingsen@
adresseavisen.no

MARI
BY RISE
Mari.by.rise@
adresseavisenn.no

Tips oss

Barna viktigst: Stortingsrepresentant Øyvind
Håbrekke (KrF) med sin viktigste sak i valgkampen
2009. Han har ikke tro på at adopsjon alltid er til
barnas beste. Foto: RUNE PETTER NESS

Nei! Advokat Venil Katharina Thiis er sterkt imot adopsjon. Hun har vært engasjert av mange foreldre som ønsker å få tilbake omsorgen for barna sine. Foto: IVAR MØLSKNES
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Serie De glemte barna

«Silje» (7) ble født
Det nyfødte barnet ble behandlet for abstinens på
grunn av morens rusmisbruk. Silje lever
halvannet år med sine narkomane foreldre før
barnevernet flytter henne til et beredskapshjem.

Den første flyttingen:
I en rapport forteller
beredskapsforeldrene til Silje at den
lille jenta er apatisk, slapp, blå rundt
øyne og lepper når hun kommer. Hun er
kald på hele kroppen. Silje viser
tendenser til selvskading. Hun klyper
seg ulike steder. Stikker fingrene i
øynene.
Silje er halvannet år. Seks måneder se-
nere blir hun sendt tilbake til sine rusav-
hengige foreldre.
En gang.
To ganger.
Før hun blir flyttet for tredje gang.

Viktoria mødrehjem
Like etter fødselenmå Silje behandles for
abstinenser. Moren har et langvarig rus-
misbruk bak seg, og i svangerskapet har

hun gått påmetadon. Faren til Silje er og-
så rusmisbruker. Moren vokste opp un-
der grov omsorgssvikt. Som tolvåring
brukte hunhasj og alkohol, senere heroin
og amfetamin. Nå har de fått en liten lei-
lighet på Viktoriamødrehjem, der de kan
lære seg å være foreldre for nyfødte Silje.
Leiligheten har de innredet med egne
møbler, den er blitt personlig og trivelig.
Foreldrene koser med babyen sin, de
småprater, synger og ser på henne med
kjærlige blikk. De vil gjerne vise framhva
barnet kan. Silje er fysisk sterk, løfter ho-
det tidlig og
elsker å«hoppe» i fanget til foreldrene.

Når barnet nærmer seg tre måneder be-
gynner foreldrene å bli rastløse, de ser
fram til å flytte i en egen leilighet. De an-
satte på Viktoria anbefaler fortsatt veile-

ding og samtaler etter at de har flyttet,
men etter drøyt to måneder henlegger
barnevernet saken. De mener det ikke er
grunnlag for videre bekymring, og forel-
drene ser ikke behov former hjelp.

Et lite krevende barn
Silje er halvannet år. De tre siste dagene
har barnevernetmottatt bekymringsmel-
dinger. Metadonsenteret tror foreldrene
ruser seg. Ansatte på nærbutikken har
varslet at foreldrene har problemermed å
stå oppreist, de er sløve og snakker utyde-
lig. Barnevernsvakta er innom hjemmet
flere ganger i løpet av helga. Mor og far
virker sløve. Den lille jenta får liten res-
pons på sine initiativ. Hun søker stadig
fanget til den ansatte fra vakta, holder
hardt rundt halsen hennes. Far avviser å
ta urinprøve og viser til at han skal gjøre
det over helga. Mor somler veldig og de
mistenker at hun manipulerer prøven.
Vakta vedtar ingen akutt omsorgsoverta-
kelse, men varsler at de vil kontakte
barne- og familietjenesten med sin be-
kymring over helga.

Når barnevernet kommer for fjerde gang
bestemmer de seg. De vurderer situasjo-
nen som kaotisk. Far sjangler og snakker
meget utydelig. Mor er svært treg i beve-
gelsene. Barnet går barfot rundt på gul-
vet som er fullt av glasskår. Gulvet er skit-
tent, med gamle blodflekker. Kjøkkenet

er fullt av redskaper; sakser, kniver, speil.
På puta til Silje ligger det store drops.
«Silje er ei spinkel jente som virket

medtatt og alvorlig da vi kom. Barnet er
meget lite krevende. Det er bekymring
for at hun har gitt opp å kreve seg på
grunn av mangelfull oppmerksomhet og
mangelfull oppfølging i forhold til mat»,
står det i akuttvedtaket. Hun er blå på det
ene øret, men foreldrene kan ikke si hva
det skyldes. Mor innrømmer at hun har
manipulert rusprøvene som ble tatt i lø-
pet av helga.

Barnevernet vedtar å akuttplassere Silje
i et beredskapshjem.

Krever kompetanse
Fungerende fagdirektør ved Rusbehand-
lingMidt-Norge, Kristin Tømmervik, un-
derstreker at man ikke utelukkende må
lene seg på rusprøver for å avdekke rus-
misbruk:
– Rustesting er et hjelpemiddel som

krever mye kompetanse for å gjøre på en
riktig måte. Hyppig testing kan dessuten
være vanskelig å gjennomføre over tid.
Derfor kan man ikke bare lene seg på ru-
sprøvene, de er kun et supplement til ob-
servasjoner barnevernet og andre fagmil-
jøer gjør, sier Tømmervik. Hun viser til at
en undersøkelse fra Borgestadklinikken
viste at ansatte i barnevernet selv også
ønsker segmer kunnskap om rus.

– Evne til samarbeid mellom biologiske foreldre og
fosterforeldre synes å være av vesentlig betydning.
INGUNN ELLINGSEN,Universitetet i Stavanger

Ny seng: Etter at barnevernet hentet fireårige Silje ut fra hjemmet tredje og siste gang, bodde hun to uker på en institusjon. Deretter flyttet hun til et nytt beredskapshjem. Det
tredje. Foto: KIM NYGÅRD
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Hit kan du ringe
Er du bekymret for omsorgssitua-
sjonen til et barn? Frykter du at et
barn blir utsatt for overgrep? Er du
selv et barn eller ungdom som
trenger hjelp?
Da kan du ringe:
Alarmtelefonen for barn og
unge: 116111. Døgnåpen og gratis
nødtelefon.

medabstinens

Saken fortsetter
på neste side >>>

FØLG SERIEN PÅ NETT

De glemte barna

Flere saker, bildefortelling
og interaktiv grafikk på

OM DENNE SERIEN

Barnevernet
åpnet mappene
Utgangspunkt: 40 glemte barn
● I valgkampen 2009 skrev Adres-
seavisen om 40 barn som sto i kø
for å få fosterhjem. «De glemte
barna» hadde blitt utsatt for alvor-
lig omsorgssvikt og mange av dem
hadde ventet på et nytt hjem i lang
tid. Sjelden har vi fått så stor res-
pons på en sak. Ennå får vi hen-
vendelser fra lesere som spør
hvordan det går med barna. Det
ønsket vi også å finne ut.
Metode: På innsiden av map-
pene.
● Adresseavisens serie vil ta opp de
mest sentrale problemstillingene i
dagens og framtidas barnevern.
Det gjør vi blant annet ved å gå inn i
livshistoriene til fire av de 40
glemte barna. Det kan vi gjøre fordi
barnevernet for første gang har
åpnet for innsyn i barnas mapper.
Barnevernet har gått med på å la
seg se i kortene. I tillegg har vi
gjennomført omfattende interv-
juer av saksbehandlerne som
kjenner barna og som også har
vært førstehåndsvitner i akutte
situasjoner.
● Taushetsplikten er grunnleg-
gende for ansatte i barnevernet.
Denne er ivaretatt på en sikker
måte ved at all informasjon Adres-
seavisen har gått gjennom har blitt
grundig anonymisert. Vi vet ikke
hvem barna eller deres foreldre er.
Vi har også tatt grep for å sikre at
disse heller ikke blir gjenkjent.
● Du kan lese hele vår omtale av
metode og etiske dilemmaer på
adressa.no.

På spørsmål om hvorfor rusforeldre
kan få stadig nye sjanser, sier psykolo-
gen:
– Det tar lang tid for foreldre med ru-

sproblemer å endre seg, men for barnet
går tida fort. Derfor må man være utål-
modig på vegne av barnet. Men det kan
være lettere for dem som skal hjelpe å ta
voksenperspektivet framfor barneper-
spektivet, det er lettere å identifisere seg
med de voksne, sier Tømmervik.

En ny Silje
Silje er to år og har bodd seks måneder i
beredskapshjemmet. Familien skriver:
«Hun er ikke til å kjenne igjen fra da hun
kom». Starten hadde vært tøff. Hun var
så kald hele tiden, massasje, varme klær
og pledd hjalp ikke. Etter hvert komdiaré
og stadig feber, døgnet rundt, dag etter
dag. De trodde det skyldtes abstinenser
etter avsluttet amming. Det ga seg først
etter to måneder. Da ble problemet å
porsjonere maten. Hun var så glupsk, la
brødskiven i hånden og trykket hele styk-
ket inn mot munnen. Etter fem måneder
har Silje nå kommet inn i faste rutiner for
soving og spising. Hun har sluttet med
smokk på dagtid og prater hele tiden. Da
dagmammaen kom tilbake fra ferie
skinte hun som ei sol.

Så flyttes Silje hjem til sine biologiske for-
eldre igjen.

Foreldrene ønsker sterkt å bli rusfrie. De
har sagt seg villige til å ta imot råd og vei-
ledning, og helsestasjonen skal komme
på avtalte hjemmebesøk. Ansatte i barne-
vernet beskriver mammaen til Silje som
flott på mange måter. Hun er flink til å
ordlegge seg, og det er lett å like henne.
Og i korte perioder viser hunmye godhet
og omsorg for jenta si.

Silje er hjemme sammenmed foreldrene
i ett år før hun begynner i barnehage. Der
beskrives hun som urolig og ukonsen-
trert, hun virrer rundt og søker de voksne
konstant. Fraværet fra barnehagen er
stort. Barnehagen vil at en psykolog skal
observere treåringen, men foreldrene
nekter. Barnevernet kan ikke tvinge dem.
Alternativet er en full omsorgsoverta-
kelse. Barnevernet henlegger saken.

På tur i byen
Silje er snart fire og foreldrene tar henne
med på bussen til byen. Klokka nærmer
seg to og barnehagen har dratt til Viten-
senteret for flere timer siden. Nå vil forel-
drene forsøke å finne dem. En passasjer
påbussen reagerer på at foreldrene virker
tydelig ruset, og han varsler politiet. På
Vitensenteret legger personalet merke til
den lille familien.Moren harmed en liten
sekk hun vil levere sammen med jenta,
men det tar lang tid før hun klarer å for-
midle ærendet sitt. Rundt i lokalet sprin-

ger Silje. De ansatte varsler politiet. Etter
mye leting finner foreldrene igjen Silje,
og sammen forlater de senteret. Senere
på dagen mottar barnevernsvakta en ny
melding. Silje og mammaen oppholder
seg på Trondheim Torg. Vakta rykker ut.
De vurderer moren som ruset og ute av
stand til å ta seg av barnet.

Silje blir akuttplassert i beredskapshjem
for andre gang. Ikke det samme som sist,
men et nytt.

I én måned bor Silje i sitt nye hjem. Hun
rekker å blimeddennye familienpå som-
merferie, til dyreparken i Kristansand,
der de sender et kort hjem til mamma og
pappa.

Så tilbakeføres Silje til foreldrene.

Frykter rus
Denne gangen settes det inn uanmeldte
tilsyn, og foreldrene må avlegge urinprø-
ver tre ganger pr. uke. Det går tre uker før
mor oppfattes som ruset ved tilsyn. Hun
er intenst opptattmedegnegjøremål, pu-
pillene er små, Silje henvender seg til bar-
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nevernsvakta når hun trenger hjelp.
Vakta konkluderer med at de vil se an

situasjonen. Silje blir værende.

Ti dager senere, på en kafé i sentrum. En
ansatt i barnevernet blir oppmerksom på
Silje og moren hennes. Moren virker ty-
delig ruset. Hun sitter på toalettet med
åpen dør. Da fireåringen kommer inn fra
nabodoen for å få hjelp fordi hun har bæ-
sjet, svarer moren med å be henne passe
døra for seg.
Menbarnevernet tar ikkemed segSilje.

De avventer.

Dagen etter: Enanonymvarsler observe-
rer mor og barn gående sammen. Moren
klarer nesten ikke å holde seg oppreist.
Silje har en liten sekk på ryggen, melde-
ren tipper de er på vei hjem fra barneha-
gen. Han har hørt at moren jukser med
rusprøvene ved at hun har en «flaske» i
skjeden hun stikker hull på. Når barne-
vernsvakta kommer på tilsyn den kvel-
den åpner Silje døra. Mor virker sløv,
treg, ustø og må konsentrere seg hardt
for å helle melk i glasset til datteren. Silje
henvender seg til de to fra barnevernet
når hun trenger hjelp. Damor konfronte-
res med bekymringsmeldingene, sier
hun at hun blir sjokkert. Dersom hun var
ustø da hun hentet Silje, var det på grunn
av de høye hælene på skoene. Hun sier
hun ikke har ruset seg på flere måneder,
og at urinprøvene er fine.

Barnevernet avventer situasjonen. Silje
blir værende.

To dager senere
Barnevernsvakta får en telefon fra na-
boen til Siljes foreldre, som forteller om
mye bråk og høylydt krangling fra leilig-
heten. Selv har hun passet fireåringen
mye i det siste, uten at hun vet når forel-
drene kommer tilbake. Nå orker hun ikke
mer. Denne ettermiddagen har den lille
jenta vært mer klengete enn vanlig, og
hun har allerede tisset på seg to ganger.
Når vakta kommer søker Silje momen-
tant til de fremmede voksne.Det lukter av
henne og hun virker ustelt. Hun ber om å
få bli med den ene kvinnen. Barnevernet
ringermor femganger uten å få svar.

Da bestemmer de seg for å ta med seg
Silje. Denne gangen vurderes omsorgso-
vertakelsen å bli langvarig. De neste to
ukene bor jenta på en institusjon. Så kan
hun flytte til et nytt beredskapshjem. Det
tredje. Der skal hun bli værende et halvt
år.

Det er vår når Silje flytter til sin nye fos-
terfamilie. Det er her hun skal vokse opp.
Hun knytter seg raskt til storebroren i fa-
milien. Sier ofte til hamat han er snill.
Ennå overspiser hun mye. Det hender

hun lyver. Ikke om store ting, men om
små. Hun kan være intens, stiller mange
spørsmål, holder seg tett inntil de voksne.
Menhun er ikke aggressiv.Hunbeskrives
som et rolig barn. Hun har jevnlig sam-
vær med sine biologiske foreldre. Da
snakker hun babyspråk og blir tydelig
urolig etter hver gang. Foreldrene fortel-

ler henne stadig at hun snart skal flytte
hjem igjen.

Nesten alltid samvær
Det er svært sjelden at foreldre nektes
samvær med barna sine. Av 1035 om-
sorgsovertakelser i Norge i 2010, ble det i
kun 80 saker fremmet forslag om å nekte
samvær, viser tall fra sentralenheten for
fylkesnemndene. Det fins ikke tall på
hvor mange av disse sakene fylkes-
nemnda faktisk vedtok å nekte samvær.
Forskningsleder ved Barnevernets utvik-
lingssenter på Vestlandet, Toril Havik,
har skrevet bok om samvær i barnevern-
saker:
– Samvær skal bare skje dersom det

ikke skader barnet. Men en god del forel-
dre er enige i det som skjer, og støtter
oppunder fosterforeldrenes innsats for
barnet. Forskning har vist at halvparten
av foreldrene sto sammen med fosterfo-
reldrene i kampen for å styrke barnets ut-
vikling. Andre har resignert, mens et
mindretall førte en kamp om barnet. Når
det skjer, er barnet ille ute, sier Havik.
Hun mener man må foreta en vurdering
av hva barnet har bruk for når det gjelder
samvær, i stedet for nå: Hva kan det tåle.
Ifølge forskeren er det et problem at da-
gens system er slik at samvær ofte settes
bare én gang – så forblir det slik.
– Barnevernet er for lite aktive til å

fremme samværsakene på nytt. Men det
er jo også fordi de er redd for å rykke ba-
lansen og heve konfliktnivået, påpeker
Havik. En undersøkelse hun har gjort
viste at halvparten av barna syntes sam-
været fungerte ok, en fjerdedel syntes det
var for mye samvær og den siste gruppen
mente de hadde for lite samvær.

Flytting nummer åtte
En gang kommer mor ruset på besøk i
fosterhjemmet, og hun og fosterfar
krangler høylydt. Silje springer og gjem-

mer seg. Fostermor blir engstelig etter
denne episoden. Hun har allerede vært
sykmeldt en stund, og hun sier det er slit-
somt å ha Silje boende. Etter hvertmottar
fosterhjemmet trusler fra Siljes biolo-
giske foreldre. Da orker de ikke mer. De
klarer ikke å ha Silje boende. Barnevernet
sier at de ikke har noen plass å flytte
henne, og de spør hva de kan gjøre for at
de skal klare å la henne bo der. Til slutt
sier fosterfamilien rett ut at dersom de
ikke henter jenta, så setter de henne på
gata. Da har Silje bodd der i et og et halvt
år.

Fostermor henter Silje på skolen, det er
bare få uker sidenhun startet i førsteklas-
se. Når de kommer hjem venter en dame
fra barnevernet og fosterfar inne i stua.
Silje setter seg sammen med de voksne i
sofaen. Fosterfar forteller hva som skal
skje: «Du kan ikke bo her lenger, Silje».
Silje sitter mellom fosterfar og fostermor
som har vært hennes nærmeste. De hol-
der rundt henne. Fosterfaren gråter. Han
sier de er veldig glade i henne og at det
ikke er hennes skyld. At ting er vanske-
lige, for mamma og pappa, og for dem.
Ingen reaksjoner vises i det lille ansiktet.
Hun gråter ikke og hun spør ikke.

Få dager senere har seksåringen flyttet
ut.
Denne gangen får Silje flytte til bered-

skapshjemmet hvor hun bodde sist. For-
eldreneder synes det er fælt å sehvormye
hun har forandret seg på halvannet år.
Hun er vanskeligere å få kontakt med.
Hun slitermedmareritt, faller ut av situa-
sjoner.

Dødsfallet
De to kvinnene i barnevernet, som kjen-
ner Silje best, forbereder seg på å lage en
«livsbok» sammen med henne. En bok
somskal fortelle hennehvemhuner, hvor

– Mange flyttinger kan føre til at barnet opplever
seg avvist og verdiløst. Barnet stoler ikke på andre,
det lurer på hva som er galt med en selv.
KRISTIN TØMMERVIK, psykolog

Tur til byen: Silje er snart fire år, og sammen med foreldrene tar hun bussen til byen for å lete opp barnehagen som er på bytur. En passasjer varsler politiet fordi foreldrene virker
ruset. Senere på ettermiddagen rykker barnevernsvakta ut til Trondheim Torg etter å ha mottatt en ny bekymringsmelding. Silje akuttplasseres i et beredskapshjem for andre gang.
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hun kommer fra, en bokmedde finemin-
nene. Så får de en telefon.
Moren til Silje er død av en overdose.
I stedet for å lage «livsbok» må de for-

telle Silje at mammaen hennes har tatt
noe som gjorde at hun døde. De er konk-
rete når de snakkermed Silje, sier hun al-
dri får semamma igjen og at hun skal be-
graves. Silje sitter helt i ro, som en liten
voksen, og denne gangen stiller hun
spørsmål. Hvordan ser kista ut?Hvordan
var stoffet mamma tok? Silje deltar ikke i
morens begravelse, men tegner en teg-
ning som får blimed henne.

Det går dårlig med Silje på skolen. Hun
klarer ikke konsentrere seg, plutselig kan
hun stikke av. Hun søker stadig de
voksne. Så en dag får hun sitt første rase-
rianfall. Ungen som kan være intens og
urolig,men aldri aggressiv, raser i flere ti-
mer. Endelig, sier de ansatte i barnever-
net.

Etter noen uker får de en ny telefon.

Det er foreldrene i beredskapshjemmet,
som sier de ikke klarer mer. Da gråter de
to kvinnene fra barnevernet som har
fulgt Silje. Den ene beskriver henne som
verdens nydeligste unge, en du bare får
lyst til å tamedhjem. Ei lita lyshåret jente
som blir glad hver gang hun kommer.
Som kryper opp i fanget og holder rundt
henne. Tanken på at de på nytt skal for-
telle Silje at hun må flytte, gjør henne
kvalm. På nytt må hun si: Her skal du bo.
Inne i seg tenker hun: Du tror meg sik-
kert ikke, lille venn, og det har du grunn
til, men her skal du bo.

Oppløftende funn
Stipendiat Ingunn Ellingsen ved Univer-
sitetet i Stavanger har nylig levert sin
doktoravhandling. Hun har gjort en stu-
die med 22 ungdom som har vært lang-

tidsplassert i sine fosterfamilier. Fun-
nene er oppløftende fordi de i hovedsak
viser gode resultater for barn som får bli
værende i ett fosterhjem. Hovedgruppen
i undersøkelsen, 15 ungdommer, ga ut-
trykk for engod familietilknytning til fos-
terhjemmet – samtidig som de hadde et
godt forhold til sine biologiske foreldre.
– Evne til samarbeid mellom biolo-

giske foreldre og fosterforeldre synes å
være av vesentlig betydning i så måte.
Disse barna opplevde ikke at det var noen
dragkamp om dem. Det å oppleve en god
tilpasning i fosterhjemmet og samtidig
opprettholde en god relasjon til biologisk
familie, er helt i tråd med intensjonene,
og det forteller hvor viktig det er å etter-
strebe at barna unngår mange flyttinger,
sier stipendiat IngunnEllingsen.

Psykolog Kristin Tømmervik understre-
ker at barn har behov for en trygg base
med personerman kan stole på over tid.
– Mange flyttinger kan føre til at bar-

net opplever seg avvist og verdiløst. Bar-
net stoler ikke på andre, det lurer på hva
som er galt med en selv, det frykter for
hvor lenge det får bli værende. Et slikt
barn har en betydelig sårbarhet, som stil-
ler ekstraordinære krav til de som skal ta
vare på det. Det krever et solid fosterhjem
med god veiledning og oppfølging fra
barnevernet for å sikre at framtiden like-
vel kan bli god for et barn som har opp-
levd såmange flyttinger.

Endelig hjemme?
Bufetat har endelig funnet et fosterhjem
de mener er bra for Silje. Men de to an-
satte i barnevernet setter foten ned. For-
eldrene i dette hjemmet har alvorlige hel-
seproblemer. Hvordan kan de ha god-
kjent dette hjemmet? Bufetat må være
desperate, mener den ene barnevernsar-
beideren. Til slutt presenterer Bufetat en
ny familie de tror vil passe godt. Denne

gangen sier barnevernet ja.

Både fosterforeldrene og Silje er spente
før det første møtet. Fosterfar og Silje får
ekstra god kontakt. Noen dager etter det
førstemøtet flytter Silje til sitt nye hjem. I
startenbærer hunmed seg alle de små sa-
beltannfigurenehunhar fått av pappa, de
mangler armer og bein, men er med
henne hele tiden. De nye fosterforeldrene
får beskjed om at hun trenger masse
kjærlighet og ro, igjen og igjen. Etter
hvert som jenta senker skuldrene, kom-
mer reaksjonene. Hun avviser fostermor,
noe somgår hardt innpåmoren selv. Silje
kan få raseriutbrudd. Da kommer regla:
«Pappa passet ikke på mamma. Hun ru-
set seg sånn at hundøde.Dere blir sikkert
snart lei av meg dere også. Jeg skal
flytte».

Siste sjanse
Fosterforeldrene er blitt frikjøpt fra jobb,
ogdet er satt innmangehjelpetiltak for at
de skal klare å beholde Silje. Men barne-
vernet føler seg ikke trygge på at de skal
lykkes denne gangen heller. Foreldrene
opplever situasjonen som tøff, de var ikke
forberedt på hva de hadde i vente. Snart
har ikke kommunen flere tiltak å tilby.

«Denne gangen må det gå bra. Hvis ikke
slutter jeg i jobben», sier den ene kvin-
nen i barnevernet.

For noen dager siden var Silje og familien
i bursdagselskap. Da danset den lille
jenta. Lenge etter at de andre ungene
gikk lei. Hun ville ikke gi seg.

Tar selvkritikk:

- Hjerteskjærende
Kommunaldirektør Jorid Midtlyng
konstaterer at Silje har levd under
hjerteskjærende forhold, til tross for
at barnevernet var inne i saken.

Kommunaldirektør for oppvekst i Trond-
heim, JoridMidtlyng, vil ikke konkludere
med at rusforeldre får formange sjanser.
– Problemet både når gjelder barn av

foreldre som slitermed rus og psykiatri,
er at det ofte kan være skjult. Vimå få
mer kunnskap omdette:Hva kan et barn
leve innenfor, og når er utviklingen av
misbruket slik at barna åpenbartmå ut?
Dette er ikke enkle spørsmål.
– Hvordan kan det ha seg at barnet blir

tatt to ganger akutt, og så tilbakeført?
– Det er hjerteskjærende vilkår hun

har levd under, og det til tross for at vi er
inne i saken og skal hjelpe til. Her har det
trolig ikke bare vært akutte situasjoner
somhar oppstått,men alvorlige forhold
over tid. Det viser bare at vi trenger enda
mer oppfølging.Heldigvis vil barnever-
net nå styrkes noe. Vi får åtte stillinger og
de skal brukes til å følge opp de alvorlig-
ste sakene, sierMidtlyng.
– Menhvordan kanman tilbakeføre i

slike situasjoner?
– Dumåhuske at kravet til dokumen-

tasjon for å gå til omsorgsovertakelse, er
ganske omfattende. Vi kanmiste tid når
det gjelder å få barna på rett spor, i retts-
sikkerhetens navn. Dessutenmå både
barnehager, skoler, helsestasjonermå bli
flinkere til å varsle, slik at vi kommer
tidlig inn. Vi har fortsatt noe å gå på, det
ermye vi kunne gjort for å sikre en bedre
hverdag formange. Vi gjørmye,men det
ermye ugjort.

– Hva kan et barn leve
innenfor, og når er
utviklingen av misbruket
slik at barna åpenbart
må ut? Dette er ikke
enkle spørsmål.
JORID MIDTLYNG,
kommunaldirektør for oppvekst i Trondheim.

Vanskelig problemstilling:
- Vi kan miste tid når det gjelder å få barna
på rett spor, i rettssikkerhetens navn,
sier kommunaldirektør Jorid Midtlyng.
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Naboene hørte skrik
Moren kommer seg ut i siste liten. Faren går
berserk og raserer leiligheten. To år gamle Omer
blir igjen med sin narkomane far.

Han følger etter. Han er full og han har
besøksforbud. Han følger etter sin egen
sønn, hele veien fra skolen og hjem.
Hjemme slår han sønnen i ansiktet.
Moren går imellom. Da slår han henne
også. Sønnen løper, barbeint ut i
vinteren. Datteren i huset rømmer,
ringer politiet. Også moren flykter fra
ektemannen.
Alene igjen erminsteguttenOmer.
Faren knuser alle vinduene, ødelegger

kjøleskapet, komfyren. Smadrer stue-
møblene, river ned hyllene, tømmer
skapene. Da politiet kommer sitter Omer
i senga, i klissete,melete klær. Yoghurt
renner nedover detmørke håret. Faren
skriker at han skal drepemoren og ta
med barna til Afghanistan.Han på-
gripes.
Det ermange år siden nå.

Saksbehandleren stirrer ut i det nakne
møterommet. Den kvelden var alt kaos.

Hun tenkte ikke på det da,men senere,
dagen etter at huset ble rasert, tenkte
hun: «Hva er det somgjør at enmor
forlater sitt yngste barn?»

Et tilbakeblikk
Bare få dager før Omer ble født, hadde
hans storebror ringt barnevernsvakta i
Trondheim.Omers bror fortalte vakta at
faren var ruset og at hanmishandletmor.
Dette var ingen nyhet for barnevern-
vakta, det var ikke første gang broren
ringte. Det skulle heller ikke bli den siste.

Allerede da de bodde et annet sted i
landet fortalte broren politiet, somhadde
rykket ut til «husbråk» hos trebarns-
familien, at faren var narkoman. Etter at
de flyttet fraNord-Norge til Trondheim,
satte barnevernet i gang en undersøkelse
av familien somble avsluttet innen fris-
ten på tremåneder. Barnevernets kon-
klusjon ble at familien skulle få hjelp i

integreringsprosessen, og at far skulle få
hjelp til å avslutte rusmisbruket.

Så kom Omer til verden, denne histori-
ens hovedperson, attpåklattenmed de
nydelige øynene. Det gikk ikke lang tid
før barnevernsvaktamottok nestemel-
ding om familien. En nabo hadde hørt
stadige redselsskrik fra leiligheten.

For tidlig, for sent
FlorenceMoufack har nylig skrevet
masteroppgave omminoritetsfamilier og
barnevernet, basert på den store norske
barnevernsundersøkelsen, «Det nye
barnevernet».Moufack, som selv jobber
i barnevernet i Trondheim, konkluderer
med at etaten griper for sent inn i saker
medminoritetsbarn.Men det er også er
et problem at barnevernet griper for
tidlig inn i noen slike saker.
– Vi kan være for usikre. Eller vi kan

være for selvsikre, sierMoufack.
– Når barnevernet griper for sent inn,

handler det omat det ermange uavklarte
spørsmål i familien. Dette kan være fami-
lier som ikke har et sted å bo, som er en
uavklart økonomisk situasjon, eller som
slitermed psykisk helse. De ulike hjel-

peinstansene samarbeider ikke godt nok,
og vurderingen av ombarna har god nok
omsorg, kan forsvinne når bildet er så
komplisert, forklarer hun.

Truer med selvmord
Omer er timåneder. Det ermai påNor-
dre og han er satt i tjeneste for å finansi-
ere farens rusmisbrukmed pappbeger i
hånda.Hele familien tigger sammen.
Politiet observerer demog ser at faren
slår og bruker albuen på et av barna. De
griper inn, og da slår faren den ene politi-
mannen.Moren har blåøye og forklarer
at hun har gått på en dør. Politiet kjører
moren og barna hjem.
Det settes ikke inn tiltak for å følge

familien tettere i Omers første leveår,
men etter episoden påNordre, følger
barnevernsvakta familienmed tilsyn.
Mor får beskjed omat det er hennes
ansvar å skjerme barna fra far,men det
kommer stadige bekymringsmeldinger
om familien.

Dagen før nyttårsaften ringer storebror
barnevernvakta. Igjen.Han forteller at
småsøsknene blir slått. Barnevernvakta
rykker ut. Faren har nettopp vært der.

Med pappbeger: Omer er ti måneder. Det er mai på Nordre og han er satt i tjeneste
for å finansiere farens rusmisbruk med pappbeger i hånda. Hele familien tigger sammen.

Prøvde å få hjelp: Omers storebror ringte barnevernsvakta og fortalte at faren
mishandlet moren og søsknene. Igjen og igjen.
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Tips oss

fra leiligheten
Medbarnevernsvakta til stede gårmoren
til angrep på sønnen, biter han i øret, før
hun tar en kniv og truermed å drepe seg
selv. Datteren forsøker å stansemoren,
barnevernsvakta går imellomog får tatt
fra henne kniven.Moren roper og skri-
ker.
«Barna er sterkt preget av redsel»,

heter det imeldingen fra barnevernsvak-
ten. Barna tas ut av hjemmetmed et
akuttvedtak.

Ny sjanse
– Det er godt å skrive vedtak. Å få stanset
en situasjon. Å vite at vedtaket er godt
faglig begrunnet og at du har gjort det du
kan, sierHilde Sjøhagen, somhar lang
erfaring i det akutte barnevernet. Hun
uttaler seg på generelt grunnlag, hun var
ikke hosOmers familie den kvelden
moren fikk et sammenbrudd. Sjøhagen
sier barnevernet lykkes best i saker hvor
de er til stedemedmange tilsyn. Der
saksbehandlerne på dagtid er veldig på
saken, og hvor det er tett kontaktmed
barnevernsvakta på kveldstid.
– Da får vi avdekket virkeligheten og

sikret barna, poengterer hun.
Barnevernet besluttet at Omersmor

skulle få en ny sjanse. På et familiesenter
utenfor Trondheim, skullemorens om-
sorgsevne vurderes.

Tvinger faren ut
De ansatte på familiesenteret hører sang
og latter fra rommet tilmor og sønn.
Omer lagermye lyd,men snakker lite.
Moren er lei seg for det hun har gjort.
Hun vil hjem. Rapporten fra senteret
fastslår atmoren er i fin utvikling,men
har behov for støtte. Barne- og familie-
tjenesten vurderer nå å fremme sak om
omsorgsovertakelse for alle de tre barna,
men oppsummerer saken slik: «Det er
vanskelig for barnamed sin kulturelle
bakgrunn å tilpasse seg et norsk foster-
hjem.»
I stedet prøver barnevernet å styrke

moren somomsorgsperson,men krever
at foreldrene signerer en avtale omat
faren skal flytte fra hjemmet for at barna
skal tilbakeføresmoren.

Skiller mellom vold og vold
Hilde Sjøhagen ved barnevernvakta, har
vært inne imangeminoritetsfamilier.
Hunmener barnevernet er forbi den
fasen der de vegrer seg på grunn av språk

og kultur. Sjøhagen vet det er kontr-
oversielt, men hun skillermellom vold og
vold.
– Noe kaller jeg oppdragervold, gjerne

fra familiefedre som ikke har lært seg
andremåter å løse konflikter i familien
på. Da skriver jeg en tydelig og alvorlig
rapport, og ber omat faren får veiled-
ning. I andre hjemmerker du terroren,
det er ofte en psykisk syk familiefar, som
holder familien i et jerngrep. Da er råd og
veiledning uaktuelt, her handler det omå
berge barnas liv og helse.

Omer blir glemt
Omer er snart to år damoren anmelder
faren for vold. Farenmå sone en dom for
flere straffbare handlinger, og familien
får noen roligemåneder.
Faren hadde akkurat sonet ferdig den

dagen han fulgte etter sønnen fra skolen.
Den dagen broren, søsteren ogmoren
rømte ut i vinteren ogOmer ble overlatt
farens ville raseri.

LAJLA
ELLINGSEN
lajla.ellingsen@
adresseavisen.no
951 98 717

MARI K.
BY RISE
mari.by.rise@
adresseavisen.no
951 98 779

KIM
NYGÅRD
(Foto)
kim.nygard@
adresseavisen.no
404 64 502

Saken fortsetter
på neste side >>>

Barnevernet
åpnet mappene
Utgangspunkt: 40 glemte barn
● I valgkampen 2009 skrev Adres-
seavisen om 40 barn som sto i kø
for å få fosterhjem. «De glemte
barna» hadde blitt utsatt for alvor-
lig omsorgssvikt og mange av dem
hadde ventet på et nytt hjem i lang
tid. Sjelden har vi fått så stor res-
pons på en sak. Ennå får vi hen-
vendelser fra lesere som spør
hvordan det går med barna. Det
ønsket vi også å finne ut.
På innsiden av mappene.
● Adresseavisens serie vil ta opp de
mest sentrale problemstillingene i
dagens og framtidas barnevern.
Det gjør vi blant annet ved å gå inn i
livshistoriene til fire av de 40
glemte barna. Det kan vi gjøre fordi
barnevernet for første gang har
åpnet for innsyn i barnas mapper.
Barnevernet har gått med på å la
seg se i kortene. I tillegg har vi
gjennomført omfattende interv-
juer av saksbehandlerne som
kjenner barna og som også har
vært førstehåndsvitner i akutte
situasjoner.
● Taushetsplikten er grunnleg-
gende for ansatte i barnevernet.
Denne er ivaretatt på en sikker
måte ved at all informasjon Adres-
seavisen har gått gjennom har blitt
grundig anonymisert. Vi vet ikke
hvem barna eller deres foreldre er.
Vi har også tatt grep for å sikre at
disse heller ikke blir gjenkjent.
● Du kan lese hele vår omtale av
metode og etiske dilemmaer på
adressa.no.

OM DENNE SERIEN

Prøv vår kodeleser
Gå direkte til
bildefortellingen
om søskenparet
Tea og Anders.
Last ned
adressa.no-
appen for
Iphone og skann
koden til høyre med kodeleseren.

Les mer om QR-koder
i Kultur side 9.



10 Nyheter Tirsdag 29. mars 2011

Serie De glemte barna

Etter at faren gikk amok, skriver bar-
nevernvakta ommoren somgråt i bilen.
Omden livredde broren, som spurte om
når faren kom til å bli sluppet ut av feng-
selet igjen. Omen søster som ikke lenger
var sikker på at hun var så glad i faren sin
lenger. Omer var nok i bilen til barne-
vernvakta, han også,men det står det
ingenting om i rapporten. Ingenting om
den lille gutten, somble forlattmed
faren.

En uke senere kommer barnevernet på
besøk til familien, somhar fått ny leilig-
het. Det er helt strøkent. På bordet står
kjeks og tekopper, og på gulvet er det
leker. I sentrum for familiens oppmerk-
somhet er lille Omer, gutten alle blir
sjarmert av. Barnevernet har innledet en
ny undersøkelse av familien etter den
alvorlige episodenmed faren, og konklu-
derermed atmoren og barna har et stort
behov for hjelp.Menmoren nekter barna
psykologhjelp, og ungene får ikke be-
arbeidet opplevelsenemed vold og rus-
misbruk.Moren sier imidlertid ja til en
«hjemkonsulent», en ikke faglært per-
son som skal støtte og observere fami-
lien. Etter hvert siermoren også ja til at
de eldste ungene får besøkshjem.

Lille Omer, derimot, blir hjemmehos
mor.

- De er harmoniske
Hjemkonsulenten er svært positiv i sin
sluttrapport, ogmelder om stor frem-
gang i familien.Hun konstaterer at de
har bra hygiene og kosthold og at fami-
lien er harmoniske: OmOmer skriver
hjemkonsulenten: «Han er en fin gutt,
litt vill, og tester grenser hele tiden. (. . .)
Han preges av at de har delt på å oppdra
han.»

Men borettslaget klager på bråk fra
leiligheten. Det barnevernet ikke vet, er
at foreldrene bryter avtalen. Faren har
stort sett bodd hos familien siden be-
søksforbudet gikk ut. Når barnevernets
representant er på tilsyn, gjemmer han
seg på soverommet eller bak hushjørnet.
Noe av dette blir avslørt, og barnevernet
oppfordrer igjenmor omåholde far
utenfor hjemmet.
Så kommer vendepunktet. Det er noen

som ikke klarermer.

Vendepunktet
Storebror nekter å dra hjem.Han vil være
i besøkshjemmet,men barnevernet sier

hanmåhjem.Da rømmer han. Dagen
etter blir han funnet, fullstendig for-
kommen, i en plankehytte nær besøks-
hjemmet. Nå forteller han alt. Han er
redd hele tiden. Forteller at faren alltid er
hjemme. At han setter sprøyter. Han sier
det alltid er ufred, alltid krangling.
Saksbehandleren i barnevernet blir

tydelig rørt når hun tenker tilbake på den
forkomne gutten.Hun husker hun
tenkte, «hva i all verden er det vi holder
påmed?»Hun ga gutten et løfte, der og
da: «Du skal slippe å dra tilbake.»

Barnevernet fremmer krav omom-
sorgsovertagelse for alle de tre søsknene
– og får støtte i fylkesnemnda. Forel-
drene anker avgjørelsen til tingretten,
hvor deres advokat framholder at barnas
omsorgssituasjon ikke av alvorlig karak-
ter, og at vitner beskriver at det ermye
kjærlighet i familien:Ungene beskrives
somglade, snille og høflige barn, som
har venner.Hadde ikkemor hatt evne til
å ta seg av dem, ville de ha værtmer
skadet i dag, sier advokaten i retten.

Foreldrene når ikke frem i tingretten. I
dommenheter det: «Også utenlandske
barnmåha samme rettsvern somnorske
barn. På grunn av den etniske tilhørig-
heten har barnevernstjenesten antake-
ligvis i for lang tid prøvdmed hjelpetil-
tak.»
Barnevernets saksbehandlere er enig i

tingrettens konklusjon, de skulle tatt
barna ut av hjemmet langt tidligere. Og
det var her, da retten behandlet saken, at
saksbehandleren fikk et slags svar på

hvordan enmor kan forlate sitt yngste
barn til en farlig far.
I retten fikk demors historie. Hun

hadde tidligmistet sine egne foreldre.
Foreldrene plasserte henne i en familie
hvor hun fikk stort ansvar formange
fostersøsken. Selv fikk hun lite omsorg
og ble utsatt formishandling helt til hun
giftet seg. Og da fortsattemishandlin-
gen.

Brunt handikap
Totalt sett er det altfor få fosterhjem i
Norge. I 2010 var det bare vår region,
Midt-Norge, somklarte å øke antall
fosterhjem, de andre fikk færre.
MenOmer har enda et handikap.Han

er ikke etnisk norsk.
Såmange som en tredel av alle foster-

foreldre sier de ikke ønsker barnmed
ikke-vestlig bakgrunn. Året før var det
nesten femti prosent som sa nei til de
ikke etnisk norske. Og det er bare fem
prosent av fosterhjemmene som ermi-
noritetsfamilier selv.
MenOmer er heldig.

Klar for et nytt liv
Fosterforeldrene er overbegeistret da de
møter den tre og et halvt år gamleOmer
for første gang hos barnevernet. Den
søte, kontaktsøkende guttenmed glimt i
øyet, er svært lett å like.Han sjarmerer
sine nye foreldre i senk.
Omersmor, storebror ogminstemann

selv, står klarmed bagasjen da barnever-
nets to representanter kommer for å
flytte Omer til sitt nye hjem.Gutten er
blid.Moren er stille. Storebror leker og

– I andre hjem merker du terroren, det er ofte en
psykisk syk familiefar, som holder familien i et
jerngrep. Da er råd og veiledning uaktuelt, her
handler det om å berge barnas liv og helse.
HILDE SJØHAGEN, barnevernvakta

Sjokket: Etter at faren gikk amok, skriver barnevernvakta om moren som gråt i bilen, om den livredde broren og om en søster som ikke lenger var sikker på at hun var så glad i faren
sin lenger. Omer var nok i bilen til barnevernvakta, han også, men det står det ingenting om.



tullermed lillebror.Moren og foster-
moren får raskt god kontakt.Moren blir
glad når fostermoren spørmoren om råd
og tips. Da barnevernets to saksbehand-
lere kjørermoren og broren til Omer
hjem, takker de barnevernets folk for en
fin dag.

Et halvt år senere er barnevernet igjen
bekymret. Omer er stadig i konflikt.
Fosterfamilien har fåttmye avlastning og
kursing, fosterfar er frikjøpt,menOmers
problemer går ut over deres egne barn.
Familien sier de vurderer omde kan ha
Omer boende hos seg. Som et svar på
dette, får Omer besøkshjemog blir ut-
redet av Barne- og ungdomspsykiatrien.
De konkluderermed at han har en alvor-
lig tilknytningsforstyrrelse som skyldes
omsorgssvikt:
«Det er også et poeng å skape så stor ro

omkring hans situasjon sommulig, da
det ermange rapporter som tyder på en
god utvikling. Dette vil lett rives ned ved
endring, i verste fall opphør av relasjon
til fosterforeldre», heter det i psykolo-
gens rapport.
Mens fosterfamilien drar på ferie,

plasseresOmer i et avlastningshjem.
Avlastningshjemmet sier senere opp
avtalen og begrunner detmed atOmer
ikke går sammenmed de andre barna
som er der på avlastning.MenOmer har
fortsatt fosterhjemmet.

Brevet de fryktet
Omer er syv år da barne- og familietje-
nesten får brevet de hadde håpet de aldri
skulle få. Fire år etter at Omer fikk sitt

nye hjem, blir han sagt opp. Fosterhjem-
met, stedet Omer har bodd halve livet,
sier at de ikke kommer noen vei. Han har
et skremmende sinne, går løs på in-
ventar, kaster stein på klassekamerater
og sparker fosterfaren.Men de sier også
han i perioder er en kjempefin gutt.

Barnevernets saksbehandler, som for
fire år siden varmed på å flytte den tillits-
fulle gutten, tar på seg den vanskelige
jobbenmed å fortelle Omer at han ikke
lenger får bo der han har bodd halve
livet. Ikke nokmed det, hanmå flytte før
barnevernet rekker å finne et nytt sted
han kan bo. Familien har ikke tid til å
vente, den skal på sydenferie.
Saksbehandleren huskerOmer satt der

som en engel i sofaen, ved siden av fos-
terfaren, og prøvde å forstå. Hun husker
følelsen av å hamislyktes.

Omer gråter ikke da han flyttesmid-
lertidig til besøkshjemmet. Etter noen
uker kommer saksbehandleren for å
fortelle at han igjen skal flyttes. Gutten
sitter i en svingstol, snurrer rundt og
rundt, sier ingenting. Nå flyttes han til en
institusjon for barn under tolv år. Der
blir han etter en uke bedt omå lage en
sirkel hvor han skal plassere sine nær-
meste. Omer spør omhan kan plassere
de som jobber på institusjonen i sirkelen.

På topp i Europa
Fagfolkmener at noen barn som er vel-
dig skadet, har best av å bo på institu-
sjon.Men det er ikke ønsket politikk i
Norge. Norge ligger på topp i Europa når

det gjelder bruk av fosterhjem. 86 pro-
sent av de som ikke kan bo hjemme, bor i
fosterhjem. Tilsvarende tall er 71prosent
i Sverige, 70 prosent i England, 43 pro-
sent i Danmark og 34 prosent i Finland.
***
Personalet på institusjonen forsøker å

forberede Omer på at han skal til et nytt
fosterhjem. Omer sier han ikke vil, han vil
være der han er. Det får han. I ett år.
Ti år gammel får han nye foreldre i et

såkalt familiehjem, et fosterhjem som er
spesielt kurset i å ta seg av de barna som
slitermest. Der er en av foreldrene frikjøpt
for å ta seg av barnet, ogminst en av forel-
drenemå ha høyskoleutdanning. Slike
hjem er knyttet til en barnevernsinstitu-
sjon, og familien får jevnlig veiledning og
avlastning fra fagfolkene der.
Omer har fått det beste Norge har å stille

oppmed.
Han har venner. Det vil si, personer han

omgåsmed. Omer slitermed å etablere
gjensidige vennskapsforhold – somhand-
ler om å gi og ta. Omer har ikke lært hva
som er rett og galt, og havner ofte i kon-
flikter på skolen.Men hjemme er han en
rolig og snill gutt. Som elsker å gå på ski.
Med den nyemammaen sin.

Tirsdag 29. mars 2011 Nyheter 11

- Hvorfor
sa ingen
stopp?
– Når man leser sakene, spør
man seg: Hvorfor sa ingen
stopp? Men det er lett
etterpå å gjøre det, sier
sjefen for oppvekst i
Trondheim, Jorid Midtlyng.

Kommunaldirektør i Trond-
heim, JoridMidtlyng, konsta-
terer at loven er klar:
– Alle steiner skal være snudd.

De sakene dere presenterer,
viser jo barnevernarbeiderens
dilemma:Man skal prøve alt
først. Formange barn fører det
til at de ikke får god nok hjelp.
Og når de så blir tatt ut, kan de
ha så store skader at de som
overtar omsorgen ikke klarer
oppdraget de har fått. Nårman
leser sakene, spørman seg,
hvorfor sa ingen stopp?Men det
er lett etterpå å gjøre det. Skriket
fra samfunnet sier:Har dere
prøvd alt? Skal ikke foreldrene få
en sjanse?Det er en veldig sterk
forpliktelse de har. Det er det
barnevernarbeideren står i
ukentlig. Og vi vet jo at kjærlig-
heten og lojaliteten barn har til
sine foreldre er så stor at det er
riktig å prøve.
– Hvordan kanman ta et

spedbarn og samtidig si atman
har prøvd alt?
– Det er en faglig vurdering

når en situasjon er så prekær at
detmå skje. Hvisman ser at det
ikke er utviklingspotensial, skal
man ta barnet, raskt!Men det er
åpenbart en forferdelig vanske-
lig avveining.
Midtlyngmener at Omers

tilfelle viser at det er behov for
andre tilbud enn fosterhjem.
– Det er en innsikt vi er i ferd

med å få; vi trenger noe annet.
En del yngre barn er så skadet at
det vil være å forråde velvillige
fosterhjem å plassere demder.
Bufetat (det statlige barnever-
net) bør etablere nye varianter
sommatcher utfordringene
ungene slitermed, for å unngå
skadelige flyttinger.
– Hva tenker du på?
– Dette er ikke noe jeg er fer-

digtenkt på, dette er en utford-
ring til Bufetat. Vi harmødre-
hjem, kanskje skulle vi hatt
familiehjem til de større un-
gene?Og kanskje skulle vi ha
institusjonslignende tilbud for
yngre barnmed store skader,
hvor det vil være et sjansespill å
plassere dem i fosterhjem? I
fremtiden ser vi kanskjemor
sombor i fosterhjemmed bar-
net. Virkemiddelapparatetmå
utvikles. Dette er en viktig statlig
utfordring framover, for å unngå
flyttinger og feilplasseringer.

FAKTA

Hit kan du ringe
Er du bekymret for omsorgssitua-
sjonen til et barn? Frykter du at et
barn blir utsatt for overgrep? Er du
selv et barn eller ungdom som
trenger hjelp?
Alarmtelefonen for barn og
unge: 116111. Døgnåpen og gratis
nødtelefon.

Neste side: En av tre
fosterforeldre sier nei
til minoritetsbarn >>>
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- Barnevernet
er blendahvitt
De glemte barna

Sosionom Baba Danyagiri er provosert
over det han beskriver som «et
blendahvitt barnevern»: – Fagfolk med
minoritetsbakgrunn sliter med å få seg
jobb. Kanskje er lederne i barnevernet
selv skeptiske til oss, lurer Danyagiri.

Danyagiri har jobbet på Catha-
rina-senteret i Trondheim, en
institusjon for ungdom, siden
1995. Han forteller at på disse 16
årene har han vært den eneste
fast ansatte med minoritetsbak-
grunn. I går fortalte Adresseavi-
sen at en av tre fosterfamilier i
2010 sa nei til å ta imot flerkultu-
relle barn. Kommunaldirektør
JoridMidtlyngmente det kunne
skyldes fremmedfrykt.

- Dobbeltmoralsk
Baba Danyagiri, som leder Fel-
lesorganisasjonens helse- og so-
sialpolitiske utvalg i Trondheim,
blir provosert fordi han mener
barnevernet selv ikke gjør nok
for å sikre en større andel fagfolk
medminoritetsbakgrunn.
– De ber fosterfamiliene ta

imot disse barna med åpne ar-
mer,men selv ansetter de nesten
ikke fagfolk med flerkulturell
bakgrunn. Både det kommunale
barnevernet ogBufetat (det stat-
lige barnevernet) framstår som
blendahvitt. Jeg synes det er
dobbeltmoralsk, sier Danyagiri:

– Jeg vet at mange søker stillin-
ger her i Trondheim, og til tross
for at utlysningen sier at man
ønsker flerkulturelle søkere, så
får de nei. Og det er tøv at det er
vanskelig å få søkere,Høgskolen
i Sør-Trøndelag utdanner flere
hvert eneste år. I noen av institu-
sjonene er det til tider nesten 50
prosent ikke-vestlige barn, men
mange steder fins det ikke én
ansatt med ikke-vestlig bak-
grunn, sier Danyagiri.

Viktige rollemodeller
Han mener det er viktig at bar-
nevernet ansetter fagfolk med
ulik bakgrunn av flere årsaker:
– Det er viktig at barn og ung-

dom har gode rollemodeller. At
de kan se at «Baba kom alene til
Norge da han var 18 år, og han
har klart å få seg et godt liv med
utdanning og jobb». Det er også
lettere for oss å forklare fosterfa-
miliene hvilke utfordringer de
kan vente seg. Og vi vet hva det
vil si å komme hit til Norge fra et
annet land, påpekerDanyagiri.

MARI BY RISE
LAJLA ELLINGSEN 07200
redaksjon@adresseavisen.no

- Vi er for dårlige på rekruttering
Regiondirektør i Buf-etat,
Jonny Berg, slutter seg til
Baba Danyagiris
virkelighetsbeskrivelse om
et Blenda-hvitt barnevern.

To av 770 ansatte med minori-
tetsbakgrunn er for dårlig, inn-
rømmer JonnyBerg.
– Menhva er årsaken?
– Dette handler omat det er få

med flerkulturell bakgrunn som
søker, og så handler det om at vi
ikke har gjort et godt nok rekrut-
teringsarbeid. Vi har imidlertid
startet en trainee-ordning nå
med to ansatte, sier Berg.
– Så vidt vi har forstått har

dere bramed søkere?
– Jeg har ikke full oversikt

over det. Men selv om det er
mange søkere, er det krav til
kvalifikasjoner og bakgrunn
sommå vurderes.
– Å ha en slik bakgrunn, er

ikke det en kvalifikasjon i seg
selv i dette yrket?
– Jo, vi har god bruk for det.

Det er åpenbart at også andre
kvalifikasjoner enn formell ut-
danning burde telle inn, sier
Berg.
Han legger ikke skjul på at det

hadde vært en fordel med flere
flerkulturelle i staben når nye
flerkulturelle fosterhjem skal re-
krutteres.

– Danyagiri mener jo at godt
utdannede fagfolk også forbi-
gås. Og at det kan skyldes en
skepsis blant dine ledere?
– Jeg har ikke grunnlag for å

si at det er en generell skepsis

blant mine ledere. Men jeg er
enig med virkelighetsbeskrivel-
sen hans. Jeg ser også at vi ligger
dårligst an av regionene (0,6
prosent i regionMidt mot 3,7 på
landsbasis).

Dobbeltmoralsk: Baba Danyagiri mener ledere i barnevernet
er dobbeltmoralske når de ønsker flere fosterfamilier med ikke-vestlig
bakgrunn: - De må selv våge å ansette fagfolk med flerkulturell
bakgrunn. Foto: MARIANN DYBDAHL

- Gledelig
endring
Bufetat (det statlige
barnevernet) har fra flere
hold opplyst til
Adresseavisen at det siste
tallet på hvor mange
fosterfamilier som vegrer
seg for å ta imot
ikke-vestlige barn er om lag
30 prosent (2010-tall).

Nå har etaten imidlertid et enda
ferskere tall å vise til: Den siste
målingen viser at 82 prosent av
429 familier sier at de kan være
hjem forminoritetsetniske barn.
Det betyr at kun én av fem fami-
lier sier at de ikke vil ta imot
barn med ikke-vestlig bak-
grunn.
– Dette er et høyt tall slik vi ser

det, og det er meget gledelig at
fire av fem vil være fosterfo-
reldre for denne gruppen. Våre
tall viser også at antalletminori-
tetsbarn som venter på foster-
hjem ikke har blitt vesentlig
større det siste året, noe som til-
sier at ventetiden for fosterhjem
er nær den samme for etnisk
norske som for minoritetset-
niske barn, sierMari Trommald,
direktør i Bufetat, og legger til:
– Vi ser også at vi har en eks-

tra utfordring i å rekruttere flere
fosterforeldre med minoritets-
bakgrunn. I dag er det 7,3 pro-
sent av de 429 familiene som er
klare til å bli fosterhjem i Norge
som har minoritetsetnisk bak-
grunn. Derfor vil vi til høsten i
større grad rette fokuset mot
denne målgruppen i rekrutte-
ringsarbeidet for fosterhjem.

Gledelige
nye tall, sier
Bufetat-
direktør Mari
Trommald.
Foto: SCANPIX
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HA-tiltalt
brukte
Northug
somalibi

Del1 | side 6 og 7

Åges 21.
plate -
låt for låt
Vi fikk smuglytte til.
«Furet værbitt» sammen
med Åge Aleksandersen.
Han er mer spent enn
nervøs foran plateslippet
i morgen.

Del 2 | side 2 og 3

Leder Del1 | side 2

«Mandatet åpner
ikke for å jakte
på Gaddafi».

Protest-
aksjonmot
Klett-bom
Etter ett år med en bom
som deler bygda, er folk
gått grundig lei.

Del1 | side16 og17

Opptil 42
barneverns-
barn på én
saksbehandler

Astrid Fjær og Torunn Grande har ansvar for henholdsvis 32 og 22 barneverns-
barn i Trondheim. Men rekorden er 42 barn på én ansatt som tar valgene, står
i konfliktene og mottar truslene. Foto: KIM NYGÅRD

Del1 | side 2 og 3

Nok en lokal
Frp-politiker
trekker seg
Etter klager på
oppførselen hans.

Del1 | side 9
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Medførerkort
OddmundMorset (58) kjørte bil uten
frontrute,menmed skibriller i snøkav på
tett trafikkert vei. Nå får bonden fra
Selbu tilbake førerkortet,menmå betale

sju tusen kroner til statskassen for den
mye omtalte kjøreturen.Mange anser
ham somen helt,men kjøreturen er ikke
et eksempel til etterfølgelse.

Veienblirtil
mensvibomber
Bombingen av Libya skaper mange dilemmaer. Men
vi må ikke glemme at alternativet var folkemord.
Samtidig som Nato i går overtok styrin-
gen av luftkrigen i Libya, gjordeMuam-
marGaddafis lojale styrker betydelige
fremskritt på bakken. Gaddafis nye stra-
tegimedmindre soldatgrupper, har
trolig påført alliansen betydelige pro-
blemermed å skille sivile framilitære

mål. Den viktige
oljebyenRas
Lanuf skal være
tatt tilbake, og
opprørerne skal
ha blitt presset
lenger østover.

Halvannen ukemedbombing har vært
vellykket og gitt opprørerne helt av-
gjørende hjelp.Men nå er krigen i enmer
kritisk fase rentmilitært. Politisk har
operasjonen vært kritisk hele veien,men
veien er blitt til mens bombene har falt.
De diplomatiske og politiske dragkam-
pene har ikke forstyrret denmilitære
slagkraften, som selvsagt har vært over-
legen i luften. Nåmelder problemene seg
med full styrke, slikmange har forutsett.

Spørsmålet om å sette inn bakkestyrker
er og blir uaktuelt. USA vil verken ha
kommandoen eller høre snakk om solda-
ter på bakken. Det er lett å forstå i lys av
Irak ogAfghanistan. President Barack
Obamahar nå åpnet for å bevæpne opp-
rørsstyrkene. Det innebærer at alliansen
tar klart parti, stikk i stridmedNato-sjef
Anders FoghRasmussens holdning.Han
mener,med bred støtte i Europa, at det

ligger utenformandatet FNhar gitt.
Norge er enig, og sier klart nei til å gi
våpenhjelp til opprørerne.

Men krigen er ikke nøytral. Bombene er
entydig til hjelp for opprørerne, og frem-
står somderes luftvåpen. Vesten,med en
del arabisk støtte, skal beskytte sivilbe-
folkningen,men har også innenfor FN-
mandatet rett til å ta i bruk allemidler for
å sikre flyforbudet og stanse våpen-
leveransene til Libya.Mandatet åpner
ikke for å jakte påGaddafi, selv omnes-
ten alle som ermed på krigen naturlig
nokmener hanmå fjernes. Enhver sivili-
sert tanke betyr at Gaddafimå stilles
rettslig ansvarlig.

Gaddafi,bakkestyrker, flyktninger og
opprørernes høyst uklare politiske stås-
ted og svake organisering, tilhører di-
lemmaene. Spørsmålene ermange, og
svarene er få. Vi kan ikke forlange at
politikerne har løsningen på bordet
omgående. Det er første gang verdens-
samfunnet bruker bomber for å beskytte
sivile. Derfor krever det hardt diploma-
tisk og politisk arbeid. Ingen vet hvordan
det går.Men husk alternativet; folke-
mord.

Statsminister Jens Stoltenberg har vist
større åpenhet og vilje til debatt her
hjemme enn noen før ham.Krigen kan
bli langvarig og vanskelig.

Bomber skaper ikke demokrati.

Alle mener
Gaddafi må
bort

Serie De glemte barna

Astrid Fjær og Torunn Grande har
ansvar for henholdsvis 32 og 22 barn.
Rekorden er 42 barn på én ansatt. Det
er de som tar valgene. Står i
konfliktene. Mottar truslene.
Politiet står bak med skjold og
pepperspray. Foran står
barnevernsarbeidere i
pologensere og plisséskjørt.
Det er en saksbehandler i barne-
vernstjenesten som forteller
hvordandet kan værenår barne-
vernet skal inn i hjem hvor de er
bekymret for barns liv og helse.
Historien gir et bilde på hvor ut-
satt posisjon barnevernets re-
presentanter kan være i. De har
ansvaret. De tar valgene, får
misnøyen og truslene. Mange
har hemmelig nummer. Adres-
seavisen kjenner til enkeltsaker
hvor saksbehandlere med små
barn ikke lenger får jobbe med
saken fordi saksbehandlernes
barn blir utsatt for trusler.
Astrid Fjær ogTorunnGrande

jobber i den delen av barnever-
net som heter forvaltning. For-
valtning har det overordnede
ansvaret for hvilket tilbud barna
og familiene får, og hva som skal

skje i saken. De følger barnet før,
og eventuelt etter, at omsorgen
er tatt fra biologiske foreldre.
Det er forvaltning som skal un-
dersøke saken og finne ut om de
skal gå videre, eller om de skal
henlegge. I Midtbyen, hvor
Grande og Fjær jobber, er det
mange henleggelser.

Roligere dager, bedre betalt
Kommunaldirektør Jorid Midt-
lyng er åpen på at det er forvalt-
ning somhar det største trykket.
Trondheim har prioritert å ha
mange stillinger innenfor tiltak
og i forebyggende arbeid.
– Det øker trykket på forvalt-

ning, det er ikke så mange igjen
til å gjøre jobben der, samtidig
som antall saker øker veldig.
Barnevernlederne uttrykker be-
kymring, konstatererMidtlyng.
Fra 2007 har antall bekym-

ringsmeldinger økt med om lag
30 prosent.

42 barn
I ilden: - Vi gjør jo feil, og konsekvensene av å gjøre feil, kan være vans-
kelig å leve med i ettertid, sier Astrid Fjær (foran). Både hun og kollega
Torunn Grande må ta raske valg i stadig flere og vanskeligere saker.
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Kronprins Haakon deltar
under åpningen av Universi-
tetet i Nordland i Bodø i dag.
Han vil delta på arrangemen-
ter på universitetet og i Mørk-
vedhallen, hvor den offisielle
åpningen skjer.

Haakon i Bodø

Ola Borten Moe og EU-
president Herman van
Rompuy besøker Sleip-
nerplattformen, vest for
Stavanger.

i dag

Midtlyngs største bekymring
er at erfarne barnevernsarbei-
dere har flyktet over til BUF-
etat, til roligere jobber og bedre
betaling.
– Vi må jobbe for å sikre lønn

og økt kompetanse, vi trenger de
mest kompetente barnevernsar-
beiderne i kommunen. Fordi de
har de mest komplekse sakene
og det største presset, sier Midt-
lyng.

Rekord: 42 barn
Adresseavisen har snakket med
flere som jobber i forvaltning.
De sier at det pågår en utarming
av kompetansen, det er stedet
ingen vil jobbe. Adresseavisen
kjenner til at «rekorden» for én
saksbehandler er ansvar for 42
barn på samme tid.
– Mange sier at de ikke ville

klart å jobbe på forvaltning,
fordi tempoet er for høyt og sa-
kene for alvorlige og vanskelige,
sier Astrid Fjær. Selv har hun
stort sett ansvar for over 30

barn. «Hennes» barn er ung-
dommer, mens kollega Torunn
Grande jobber på småbarnstea-
met. De har svært ulik hverdag.
Astrid Fjær kan nesten ikke
huske sist hun var i fylkes-
nemnda for å begjære omsorgs-
overtagelse. Når barna er blitt
ungdommer, handler det som
regel omå finne frivillige løsnin-
ger, tiltak i hjemmet eller for ek-
sempel hybel. Mens Torunn
Grandes kapasitet det siste året
har i stor grad blitt brukt til nett-
opp å forberede saker om å ta
over omsorgen for barn fra null
til seks år. Seks ganger det siste
året har hun stått i fylkes-
nemnda eller tingretten.
Forvaltning er under press.

Og av de fire bydelene, så er det
Midtbyen, hvor Grande og Fjær
jobber, som har det største pres-
set. Trondheim kommunes egen
revisjon slår fast i en rapport fra
slutten av fjoråret, at det er store
kapasitetsproblemer i Midt-
byen. Revisjonens informanter i

barnevernet sier selv at oppføl-
gingen av saker blir mangelfull
fordi saksbehandlerne har for
mange saker. Samtidig somhver
sak har blittmer krevende.

Åtte nye kolleger
Kommunaldirektøren uttaler i
revisjonsrapporten at det skjer
et skifte i 2006. Fra 2006 blir sa-
kene gradvis mer alvorlige. Re-
gjeringens barnevernsløft kom-
mer derfor i grevens tid. Den gir
åtte nye stillinger på forvalt-
ning, tre av dem vil gå til Midt-
byen. De vil brukes på de mest
alvorlige sakene.
– Åtte stillinger er en voldsom

økning for oss! Vi har ikke hatt
en økning siden Matz Sand-
mans (barneminister under Gro
Harlem Brundtland, red.anm.)
tid, kommenterer Jorid Midt-
lyng.
Fjær og Grande bekrefter at

det er veldig alvorlige saker de
jobber med. At de må være
raske, og at det kan bli feil.
– Bommer du på hvilket tiltak

du velger, er det bortkastet, og
har kanskje gjort saken verre. Vi
gjør jo feil, og konsekvensene av
å gjøre feil, kan være vanskelig å
leve med i ettertid, fastslår
Astrid Fjær.

De beskriver en god dag på
jobben som en dag hvor de har
snakket med mange, planlagt
møter, skrevet brev og henvis-
ninger. Og funnet gode løsnin-
ger på problemer.

Hjerteskjærende
– Ogden dårlige dagen?
– Da er detmangemøter,men

det kommer ikke frem noe nytt.
Vi klarer ikke å finne en løsning.
Når ungdommen springer ut av
kontoret i fortvilelse, sier Fjær
ogGrande fortsetter:
– Den følelsen av usikkerhet;

at vi ikke fikk gjort nok. Uroen i
magen: Har vi fått gjort nok?
Har vi gjort et riktig valg?
– Det går ikke an å la være å

bli følelsesmessig berørt av det
vi er med på noen ganger. Når
det er krisesituasjonermed poli-
tibistand opplever vi ofte hjerte-
skjærende situasjoner, forteller
Astrid Fjær.
– Og så er det ok å avslutte en

sak. Nå skal de klare seg selv.
Grande utdyper:
– Ønsket er å gjøre en god

jobb, å strekke til. Men jeg øns-
ker vi kunne gjortmer. Det er til-
bud vi skulle hatt, men som ikke
fins. Spesielt for små barn. Alle
forventninger klarer vi ikke å

møte, men det viktigste er bar-
net. Vi skal være barnets stem-
mer, understreker Grande.
– Den store skrekken er at det

i ettertid kommer opp alvorlige
ting som har skjedd, som vi ikke
har vært klar over. Noen ganger
vet vi at det er alvorlig, men vi
vet ikke alt. Etter hvert blir flere
brikker kjent, og det er sjelden
pene brikker. Man føler seg
sjakk matt. Som saksbehandler
føles det som du har sviktet det
barnet.
– Har dere angret på at dere

tok noen ut av hjemmet?
– Nei,mennoen har jeg sett at

plasseringen ikke har vært hel-
dig, og at vi har måttet finne et
nytt fosterhjem. Å oppleve at et
fosterhjem ikke fungerer er ille.
Hvis barnet ikke får bedre om-
sorg, er det jo også vi somermed
å påføre belastningen, poengte-
rer Fjær og Grande samstem-
mer:
– Det er noen slike dilem-

maer, som gjør at det er tøft å stå
i jobben over tid. Men samtidig
er dilemmaene jobben vår. Al-
ternativet er at vi ikke har en
barnevernstjeneste.

LAJLA
ELLINGSEN
lajla.ellingsen@
adresseavisen.no
951 98 717

MARI K.
BY RISE
mari.by.rise@
adresseavisen.no
951 98 779

KIM
NYGÅRD
(Foto)
kim.nygard@
adresseavisen.no
404 64 502

på én ansatt

– Den store skrekken er at det i ettertid
kommer opp alvorlige ting som har
skjedd, som vi ikke har vært klar over.
TORUNN GRANDE, saksbehandler

Kommunerevisjonen: Oppfølgingen av saker blir mangelfull fordi saksbehandlerne har for mange saker. - Vi må jobbe for å sikre lønn og
økt kompetanse, vi trenger de mest kompetente barnevernsarbeiderne i kommunen.

FØLG SERIEN PÅ NETT

De glemte barna
Flere saker, bildefortelling og
interaktiv grafikk på
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Fredag

Venstretopp forteller om vanskelig barndom:

Måtte tvangs-
innlegge sykmor

Venstres landsmøte starter i Trondheim i dag. Partiets andre-
kandidat i Trondheim, Ina Roll Spinnangr, forteller i dagens
avis åpenhjertig om oppveksten med sin psykisk syke mor.

Fryktet barnevernet:
- Så lenge foreldrene frykter
barnevernet, frykter barna
barnevernet, sier Ina Roll
Spinnangr. Foto: KJELL A. OLSEN

Trendy
med
kunstige
blomster

Budkamp
omhver
eneste bolig
– Vi har vært med i tre-
fire budrunder. Ett av
husene gikk 700 000
kroner over prisantyd-
ning, sier familien Renå/
Nygård.

Del1 | side 24 og 25

De glemte barna Del1 | side12-14

Tommy-
life, syl-
frekk
blogger

Del 2 | side 6 og 7

Hjem
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Venstre-topp åpenhjertig om oppveksten med manisk depressiv mor:

«Det skjedde ting som
På barnerommet satt Ina Spinnangr og hennes to
småsøsken og stemte over om de skulle få moren
tvangsinnlagt.

Serie De glemte barna

Sammen tok de ansvaret for sin psykisk
syke mor. Og barnevernet lot dem gjøre
det.
I januar lot InaRoll Spinnangr (28) seg
nominere somandrekandidat på Venst-
res liste i Trondheim. I helga er det
Venstre-landsmøte i Trondheim, ogRoll
Spinnangr debuterer somdelegat. Det er
en sterk ung kvinne som tar imot Adres-
seavisen i sin nyoppussede leilighet, en
politiker somhar et spesielt utgangs-
punkt for sitt engasjement. 28-åringen,
som jobber som rådgiver i Sintef, håper
at hennes erfaringer kan bidra til å hjelpe
andre i samme situasjon.
Ina og de to søsknene hennes vokste

oppmed enmor somvar alvorlig psykisk
syk. Da søsteren var tre, broren femog
hun selv sju år, ble foreldrene skilt. Inas
småsøsken ble boende alene sammen
medmoren. Ina flyttet sammenmed

faren – slik at han også skulle «få et
barn».Men storesøster var ofte hjemme
på besøk hosmammaog søsknene. Blant
annet fordi hun fryktet at småsøsknene
skulle ha det fælt.Menmest av alt fryktet
hun barnevernet.
Derfor tok hun og søsknene selv an-

svaret for sinmanisk depressivemor. Og
barnevernet og helsevesenet lot dem
gjøre det.

Stemte over tvangsinnleggelse
Mammaen til Ina var en kjærligmor. En
mammade for alt i verden ikke ville
miste.Men hun var til tider svært syk.
Det var enmor somkunne tro hun hadde
fått Gud i kroppen. Enmamma som
sluttet å spise fordi hun trodde hun levde
på lys.Mammakledd i gul kjole og som
skulle gifte segmed seg selv. Enmor som
i lange perioder ikke orket annet enn å

ligge alene på detmørke soverommet.
I familieråd på barnerommet satt Ina

og hennes to småsøsken og diskuterte
hva somvar rett å gjøre. Hvor syk er
mamma?Må vi prøve å få henne tvangs-
innlagt?Hvemkan vi ringe til?Hvordan
kan vi hjelpe henne uten at politi eller
barnevern blir blandet inn? Så stemte de
tre ungene over hva de skulle gjøre.
– Vi ble tidlig voksne, konstaterer Ina.
De fikk aldri en forklaring fra helseve-

senet eller barnevernet på hva det vil si å
være psykisk syk. De ble ikke fortalt
hvordan de skulle håndtere sykdommen.
Ingen snakketmed demomdet.

Alene med sykdommen
Moren var en intelligent karrierekvinne,
godt gift i Bergens beste strøk. Den psy-
kiske sykdommen gjorde at hunmistet
jobben og ble tvangsinnlagt en rekke
ganger.
– Jeg vet at det skjedde alvorlige ting

damamma var psykotisk. Ting barn aldri
skal oppleve. Jeg husker en gang da lille-
søsterenmin var rundt fire år.Minmor
visste at hun selv var svært syk, og ville at
lillesøster skulle bo hos en slektning.
Men lillesøster nektet. Hun ville være hos
mamma.Menmamma lå bare, syk på
sofaen.Min lillesøster klamret seg inntil
henne, som en liten hundevalp, og ble

liggende der – sammenmed henne.
Familien blemeldt til barnevernet, og

moren var inne til samtaler. Barna ble
også utredet av psykologer, i forbindelse
med at faren ba om foreldreansvaret for
ungene.Men aldri var det noen fra bar-
nevernet som snakketmed ungene.
– De visste jo at hun hadde barn, hvor-

for snakket aldri noenmed oss?Omhva
vi kunne gjøre, omhva vi skulle se etter?
Vimåtte ta ansvaret. Dessuten var vi så
redde for åmistemammahvis vi fortalte
noe. De fine naboene reagerte på feil
klær og feilmatpakke,men problemet
var det store ansvaret vi til tider hadde.
Men det vi erfarte, gjorde oss sterke og
mer selvstendige.Minmor er en fantas-
tiskmor. Livet er tøft.Men barn er ro-
buste og tåler oftemer ennman tror.

Mindre taushetsplikt
– Skulle du i dag ha ønsket at dere ba
barnevernet omhjelp?
– Så lenge foreldrene frykter barnever-

net, frykter barna barnevernet. Jeg skjøn-
ner at det ikke ermulig å få et feilfritt
system.Men detmå gå an å få det bedre
enn i dag. Vimå ha et systemder rusom-
sorg, psykiatri og barnevern kommuni-
serermed hverandre, og ikke er adskilt
avmurermed taushetsplikt som i dag.
Der fagteamgår inn i familiene og spør:

– Vi må ha et system der rusomsorg, psykiatri og
barnevern kommuniserer med hverandre, og ikke er
adskilt av murer med taushetsplikt som i dag.

Mamma gråter: Tegningen ble laget da Ina var åtte år og moren ble innlagt i flere uker. - Hun ble hentet av flere politimenn hjemme og jeg visste at hun var mye alene og hadde
det vondt på sykehuset. Jeg har tegnet mamma som gråter, forteller Ina Spinnangr.



FØLG SERIEN PÅ NETT

De glemte barna
Gå direkte til bilde-
fortellingen hvor
Ina Spinnangr
forteller sin historie
med egne ord.
Bruk kodeleseren
på adressa.no-appen
på koden til høyre.

Flere saker, bildefortelling og
interaktiv grafikk på
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barn ikke skal oppleve»

LAJLA
ELLINGSEN
lajla.ellingsen@
adresseavisen.no
951 98 717

MARI K.
BY RISE
mari.by.rise@
adresseavisen.no
951 98 779

KJELL A.
OLSEN
(Foto)
kjell.a.olsen@
adresseavisen.no
951 98 664

Tips oss

Hva kan vi gjøre for å hjelpe dere?Hvis
mammahadde fått skikkelig hjelp, og vi,
hadde det ikke vært noe problem. Pro-
blemet er at de du skal be omhjelp, sam-
tidig skal ta avgjørelsen omdu skalmiste
det du er allermest glad i.
– Hva var verst?
– Det var bekymringen.Hvordan går

detmedmamma?Hva gjør hun nå?
Mister hun jobben? Vennene som ikke
fikk lov å besøke oss fordimoren vår var
gal. Og alt det praktiske ansvaret i hver-
dagen.

Stil om tvangsinnleggelse
Inasmor ble stadig tvangsinnlagt, ut-
skrevet, syk på nytt.
– Jeg husker at jeg skrev en stil om

tvangsinnleggelse. Jeg fikk karakteren
fem.Men læreren spurte ikke omnoe.
Moren hadde vært syk lenge.Hun

snakket til en sol på veggen.Høy opera-
musikk fylte stua. De tre søsknene be-
stemte seg for å få henne tvangsinnlagt.
Ina gikk på badet for å ringe politiet. De
skulle kommemed en gang de fikk tid.

Ina nikket til de to andre. Så gikk tida. De
tre søsknene satt i sofaen. En time. Ina
ringte igjen. Politiet hadde andre opp-
drag. Ine følte behov for å kaste opp. De
satt helt i ro og ventet. Lenge. Så gikk Ina
inn på badet for å ringe igjen.
– Da oppdagetmammameg.Hun ble

kjemperedd og rasende. Sa at hun ikke
var syk. Jegmåtte holde henne hardt.
Politiet kom ikke,men vi klarte til slutt å
overtale henne til å blimed til legevakten
slik at en lege kunne bestemme omhun
var syk, forteller Ina.
Etter å ha ventet lenge på legevakten,

fikk de til slutt komme inn.
– Da roetmor seg. Ble rolig og foku-

sert. Vi forsto at de kom til å sende oss
hjem igjen, at de ikke ville legge henne
inn. Da brast det for oss og vi begynte å
fortelle hvordan vi hadde hatt det. Om
mamma som snakket omå forlate jor-
den. At vi ikke klartemer, og at demåtte
ordne opp.Mor ble opprørt, forsøkte å
rømme igjen og da ringte legen politiet.
Da kompolitiet, fire voksnemenn, fullt

uniformert. De tokmorenmed seg,mens

barna ble stående igjen. Ingen snakket
med Ina og søsknene. Så dro de hjem.

Film om mamma
Da Ina var18 ønsket hun å fortelle om et
system som ikke fungerer. Hun ville lage
film om sin sykemor slik at det offentlige
hjelpeapparatet kunne forstå.
– Filmen handler ommor som er psy-

kisk syk.Men det handler ommer enn
det. Det handler om et samfunnspro-
blem.De visste at hun var syk, hvorfor
var det ingen som tok ansvar?
Damoren ble frisk igjen, ville hun

trekke seg fra Inas dokumentarprosjekt.
Også søsknene synes det var vanskelig.
Menmest av alt andre familiemedlem-
mer.
– Slektningermente at familienavnet

ville bli ødelagt, sier Ina tørt.
Men for henne var det viktig. Det ble

enmåte å se seg selv utenfra, enmåte å
bearbeide.Men også enmåte å vekke
opinionen på. Og etter hvert fikk hun de
nærmeste sin fulle støtte. Og om Ina ikke
fikk opp den politiske debatten hun
ønsket, gjorde dokumentaren at hun ble
en attraktiv foredragsholder.
– Hvis folk ikke gråt da jeg fortalte,

hadde jeg gjort en dårlig jobb. Etter at
filmen ble vist ble jeg kontaktet av over
hundre ungdommer og flere fortaltemeg

sin historie. Det gjorde at jeg ville kjempe
for forandring, det handler ikke bare om
meg ogmine søsken lenger.

En koselig hjemmehjelp?
Det er dagen etter at hun ble nominert.
Litt groggy,men lykkelig, sitter Ina i
leiligheten sin, et steinkast fra arbeids-
plassen Sintef. Til tross for hennes sterke
historie, er hun helt tydelig på at det er
fulltmulig for unger å levemed psykisk
syke foreldre.
– Det er utrolig hva barn tåler, bare vi

slipper åmiste det som er aller viktigst
for oss.Men jeg skulle ønske at det kom
noen hjem til oss. En gammel koselig
dame somkunne være en voksen!Hvor-
for kunne ikke vi få hjemmehjelp?Noen
som fikk livene våre til å henge sammen
nårmor var syk.
For Ina har foredragene og politikken

vært som terapi.
– Vi kan ikke godta et ting er somde er

i dag. Det er ikke bra nok. Formeg betyr
det veldigmye å kunne bruke det jeg har
opplevd på enmåte somkanskje kan
hjelpe andre. Jeg håper at engasjementet
mitt i politikken kan bidra på en eller
annenmåte.

Les Ina Roll Spinnangrs innlegg
på Ordet fritt del 2 side18

FAKTA

Hit kan du ringe
Er du bekymret for omsorgssituasjonen til et
barn? Frykter du at et barn blir utsatt for
overgrep? Er du selv et barn eller ungdom
som trenger hjelp?
Alarmtelefonen for barn og unge: 116111.
Døgnåpen og gratis nødtelefon.

– For meg betyr det veldig mye å kunne bruke
det jeg har opplevd på en måte som kanskje
kan hjelpe andre.
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Ordet fritt e-post: debatt@adresseavisen.no

post: Adresseavisen, debatt
7003 Trondheim

sms: kodeord: OF til 07200

Send innlegg til:

Kontakt
SVEIN ÅGE STENKLØV
debatt@adresseavisen.no
telefon 72501524

Som medlem i Frp fikk jeg i dag denne
sms'en fra toppledelsen: Hvis dere
driver med sexovergrep, folkens:
Ikke si det til oss.
@christianvaleur

Twitret om: Frp

Mange barn føler et stort ansvar for sine foreldre. Foto: SCANPIX

«Altfor
mange
barn og
unge har
en tøff
opp-
vekst.»

Styrk barnevernet
gjennom samhandling
Norge regnes som verdens beste land å
leve i. Likevel øker antallet henvendel-
ser til barnevernet, og tilfellene av
omsorgssvikt er ofte grove. Altfor
mange barn og unge har en tøff opp-
vekst. Jeg vil arbeide for at disse får en
bedre oppfølging. Jeg vil øke innsatsen
for å styrke og åpne opp barnevernet,
slik at vi kan hjelpe barna og deres
familier på et tidligere tidspunkt.

Det er umulig å skape et helt feilfritt
system,men jeg har troen på at vi kan
lage et barnevern som ermer velfun-
gerende enn det barnevernet vi har i
dag. Samhandlingsordningen som
flere kommuner i Sør-Trøndelag og
spesialisthelsetjenesten har gått sam-
men omer et positivt bidrag. Det kan
styrke tilbudet og gjøre systemetmind-
re sårbart. Kanskje kan det også føre til
mindre utskiftning av ansatte i barne-
vernet, slik at kompetansen ivaretas
over tid.

Barna vil alltid prioriteres først av oss i
Venstre,men for å ta de beste avgjørel-

sene børman se på familien som en
helhet.Mange barn føler et stort ansvar
for sine foreldre, og får det vondt hvis de
har det vondt, selv omde selv er bedre
ivaretatt enn før. Jeg etterlyser derfor en
dialogmellombarnevernet og andre
enheter som er inne i familien, som rus
og psykiatri. Dette vil kunne være en
styrke når barnevernet går inn i en fami-
lie der foreldrene, eller barnet selv, sliter
med rusproblemer eller psykisk sykdom.

Slik det er i dag hindrer taushetsplikten
enhetene fra å kommuniseremed hver-
andre, og barnevernetmister viktig
informasjon somkunne hjulpet dem til å
ta de beste avgjørelsene. I stedet for at
familiemedlemmene behandles opp-
stykket og atskilt av ulike enheter som
ikke kommuniserer, kanman vurdere å
møte demmed et tverrfaglig team som
kan kommunisere og samhandle omå
fatte de beste avgjørelsene. Dette gir
beslutningstakerne et bedre grunnlag å
basere avgjørelsene sine på, ogman kan
hjelpe familiene på enmåte som til slutt
også hjelper barnamest.

Innlegg

INA ROLL
SPINNANGR
Andrekandidat,
Trondheim Venstre

Send oss din mening om denne saken! debatt@adresseavisen.no

Kjære
psoriasis
Du som snart dekker 70
prosent av kroppenmin.
Hittil har vi klart å leve side
om side. Du har gjømt deg
på plasser der andre ikke
kan se deg, og jeg har dekt
deg tilmed enten lange
frisyrer eller halvlyse klær.
Ofte begge deler.
Det du nå prøver deg på –
kan jeg ikke akseptere. De
plassene du beveger deg
mot, er utenfor ditt terri-
torium. Jeg trodde vi hadde
en avtale?
Gjennom snart12 år har vi
mer ellermindre vært i
slåsskamp.Dumed dine
territoriale egoismer, jeg
medmine hundrevis av
salver. Du har allerede kvalt
mitt seksuelle liv, skal du nå
også ta det sosiale?Når skal
vi slutte? Ikke gir jegmeg, så
kan du vennligst trekke deg
tilbake?
TILDØDENSKILLEROSSAD

Min
hjertesak

Veit dei ikkje?
Skjera sund kan dei
No er detHardanger
Kraft gjennommastra
liner
avdi oljemilliardane
heller skal risikerast
i uviss internasjonal
finans
Har dei ikkje sett det,
dette landskap forma
imillionar år
til det vakraste
me fekk sjå?
Finn dei ikkje slike verde
omdei leitar i sine
verdiar?
Veit dei ikkje at der fins
verde som aldri
kanmålast i kroner
omdu så tel til
milliardar?

Vil dei,
så kan dette landet
byggjast
og velferd tryggjast
utan å skjera
våre kjæraste verde sund.

JARLE TUFTA

Dagens dikt

Foto: SCANPIX

St. Olavs vente-hospital
Vi som er i «reparasjonsal-
deren» og ikke livstruende syk
eller skadet,må sannelig finne
oss i å vente. Formeg gjelder
dette spesielt tidsbruken og
ventetiden vedmagnetrøntgen.
En vond og hoven ankel

gjorde at legen bameg kjøre til
St. Olavs for røntgen. Dette
skjedde12. januar 2011. På Ska-
den så de ikke noe galt fra rønt-
gen, og jeg ble henvist til Reu-
matologisk avdeling. Etter at
parkometeret hadde gått ut to
ganger, ble jeg undersøktmed
ultralyd for å fastslå at det ikke
var leddgikt,menMRble re-
kvirert for ytterligere diagnos-
tikk. Innkalling tilMR var den

18. februar, altså 37 døgn etter
12. januar. Smertene og hevelsen
i ankelen og leggen bare økte på.
Gjennom fastlegen fikk en i tur
og orden konstatert at det ikke
var blodpropp, at betennelses-
dempende tabletter ikke hjalp,
og at tablettermot urinsyregikt
ikke hadde noen virkning. Det
var bare å ta inn Paracet for å
døyve noe. Det var ennå lenge til
magnetrøntgen, og jeg opp-
søkte akupunktør somalterna-
tiv for å få noe lindring. 18. fe-
bruar var det endelig tid forMR,
og da tenkte jeg at en snart
skulle få svar på hva som feilte
slik at en slapp uvissheten. Jeg
etterlyste svar både hos fast-

legen og hosReumatologisk
avdeling som rekvirerteMR,
men ennå - 37 døgn etter18.
februar - foreligger ingen resul-
tater. Smertene og hevelsen har
etter hvert gitt seg noe. De er der
fremdeles,men ikke så intense
som før.
Jeg anklager ikke personalet

ved St. Olavs. De gjør sikkert så
godt de kan i en stresset ar-
beidssituasjon.Men admini-
strasjonen og politiskemyndig-
heter har ennå et godt stykke å
gå for at alt skal fungere til det
beste for innbyggerne i vel-
stands-Norge.

HANS OLAV LUND

Slipp Sør-
Trøndelag
Høyre fri!
Arbeiderpartiet og Høyre
har denne uken blitt enige
omhvordanEUs datalag-
ringsdirektiv kan og skal
implementeres. Nå er det opp
til Stortinget å stemme for
ellermot direktivet.
Direktivet påleggermed-

lemslandene å lagre trafikk-
og lokaliseringsdata fra inn-
byggernes bruk av telefon,
mobiltelefon, bredbåndstele-
fon, e-post og internett. Det
vil si informasjon omhvem
somkommuniserermed
hvem, hvor det kommuni-
seres fra, når det kommuni-
seres og hvordan det kom-
muniseres.
Det er i realiteten et flertall

mot direktivet på Stortinget,
spørsmålet blir om11Høyre-
representanter blir tvunget
til å stemmemot egen over-
bevisning og det syn et fler-
tall av fylkeslag iHøyre har.
EuropeiskUngdomermot

direktivet og ønsker atNorge
skal bruke reservasjonsretten
i denne saken. Trondheim
EuropeiskUngdomber der-
for Erna Solberg omå fristille
Høyres stortingsrepresen-
tanter så de kan stemme etter
egen overbevisning og fol-
kets vilje. Samtidig oppfor-
drer vi representanten Linda
HofstadHelleland til å
stemmemot direktivet under
Stortingets behandling.

SINDRE NILSSKOG
Leder i Trondheim Europeisk Ungdom

Ran
Så kom det en ny stor reg-
ning i posten da, kommunale
eiendomsavgifter fra Trond-
heim kommune. Skamdere
politikere som sitter og be-
stemmer hva vimå betale for
å eie en leilighet eller hus.
Dette er et ran på lik linje
med dyr strøm, bompenger
ogmange andre urettferdige
avgifter.Er fullstendig enig
medFrpsDahlbergHauge
somvil fjerne en del av dette
pengesluket.
AK

Tinghusgata
I dag har det vært tilløp til
slåssing, sparking i biler,
minst fembøter og to bort-
tauinger. Timinutter etter at
bilene er tauet bort, står det
nye biler feilparkert. Skiltene
er forsåvidt riktige,men alle
tror likevel det er gyldige
parkeringplasser langsmed
gaten. Dette kan kommunen
enkelt fiksemed å flytte litt
på skiltene for å gjøre det
(mer) soleklart hvor det ikke
er lov til å parkere.
BJØRN ROGER BJERKE
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Serie De glemte barna

Vurdert sommor
13 ganger har lagmannsretten,
tingretten og fylkesnemnda fastslått at
«Kims» mor ikke er egnet som
omsorgsperson.
Ifølge kommuneadvokaten i
Trondheim, har det også hendt
at advokater har kjørt saker i
retten uten at foreldrene er
klar over det.
En Trondheims-kvinne er blitt
vurdert 13 ganger som omsorg-
sperson, i ulike rettsinstanser.
Adresseavisen har fått tilgang
på de sladdete sakspapirene i en
svært spesiell sak i Trondheim
hvor en mor er blitt vurdert som
omsorgsperson hele 13 ganger
på ti år. Kvinnen har flere barn,
og har mistet omsorgen for alle.
Hun har blitt vurdert av fylkes-
nemnda, tingretten og lag-
mannsretten flere ganger, uten å
få gjennomslag.
Flere sakkyndige har vurdert

mor uegnet som omsorgsper-
son, selv om de konkluderer
med at «det er utvilsomt at hun
elsker barna sine svært høyt».
Demener hun ikke er i stand til å
ta ansvar, og heller ikke i stand
til å lære å ta ansvar. Dette blir
regnet som en permanent til-
stand, ogderfor er omsorgsover-
takelsen ansett som«varig».

- Ikke barnets beste
Hvor spesielt det er at én person
er vurdert så mange ganger, er
vanskelig å få oversikt over. Le-
der i fylkesnemnda i Sør-Trøn-
delag, Liv Myklebost Marum,
sier at saken Adresseavisen har
fått tilgang til, nok er spesiell.
– Å bli vurdert så mange gan-

ger som denne saken Adressea-
visen viser til, får jeg håpe er
spesielt. Men det er et faktum at
det er mange gjengangere. Slik
jeg vurderer det, er det ikke sam-
svar mellom det som er barnets
beste og lovens system som gir
foreldrenemulighet til å fremme
sak gang på gang, sierMarum.

- Uten at foreldrene vet
Tall som sentralenheten for fyl-
kesnemndene har hentet ut for
Adresseavisen, viser at i under-
kant halvparten av alle saker i
nemnda blir anket. I fjor ble 45
prosent av sakene anket. Dette
tallet har vært relativt stabilt si-
den nemnda startet registrering
av dette i 2007. Sentralenheten
vet imidlertid ikke hvor mange
som går videre i systemet etter
tingretten. Og tallene reflekterer
heller ikke hvor mange saker
somblir gjengangere i systemet.
Kommuneadvokat i Trond-

heim, Bernt Sverre Schistad,
opplyser at foreldrene selv ikke
engang alltid er klar over at sa-
ken deres tas til retten igjen:
– Vi har i noen enkeltsaker

blitt gjort kjent med at foreldre
har opplyst til barnevernet at

saksanlegg i barnevernsak er
gjort uten deres kjennskap – el-
ler mot deres vilje, sier Schistad,
som ikke ønsker å utdype dette
ytterligere.

Versting-advokater
Leder i fylkesnemnda, Liv Myk-
lebost Marum, har hørt om slike
tilfeller somSchistad beskriver.
– Det er dessverre noen advo-

kater som prøver saker uansett
hvor dårlig sak klientene har. Vi
ser at det er de samme advoka-
tene som bringer saken opp i
systemet, og ned igjen, gang et-
ter gang. Jeghar tenkt noengan-
ger: Hvor god jobb gjør de for
klientene sine, når det sannsyn-
ligvis er nytteløst? Om man
kjenner systemet og lovverket,
kanman kjøre en sak uten stopp
i år etter år. Og det er definitivt
ikke til barnets beste, sier Ma-
rum.
Hun er opptatt av advokate-

nes ansvar.
– Selv om lovverket gir rom

for å fremme en sak igjen og
igjen, har advokaten etter min
mening et ansvar for å gi tyde-
lige råd til sine klienter. Også om
hva som vil være barnets beste i
situasjonen. For hver gang sa-
kenprøvespånytt, har barnet et-
ter loven en rett til å uttale seg og
bli hørt. Barnet blir uroet og ut-
rygg for hver ny runde, påpeker
Marum.
– Er det de samme advoka-

tene som kjører opplagt håpløse
saker i nye rettsrunder?
– De fleste advokatene er dyk-

tige, men det handler om noen
få advokater som vi ser flere
ganger.
– Ser du noen løsning på de

endeløse rettsrundene?
– Det bør være en større be-

grensning i muligheten til å
fremme en sak. For eksempel
bør det være en lenger sperre-
frist enn dagens12måneder.
Fylkesnemndsutvalget foreslo

i 2005 en sperrefrist på 24 må-
neder, men Barne- og familiede-
partementet gikk inn for 12 må-
neder.
I 2009 ble imidlertid loven

endret slik at fylkesnemnda kan
nekte å behandle sak om tilba-
keføring hvis retten allerede har
konstatert at barnet har knyttet
seg til sitt nye hjem.Bare vesent-
lige endringer i fosterfamilien
kan endre dette.
– Men i praksis har denne pa-

ragrafen blitt lite brukt ennå. Og
hva er en endring? Om det kan
det være høyst ulike meninger,
sier Eva Sjaastad, som også er
fylkesnemndleder i Sør-Trønde-
lag.

OM DENNE SERIEN

Barnevernet åpnet mappene
Utgangspunkt: 40 glemte barn
● I valgkampen 2009 skrev Adres-
seavisen om 40 barn som sto i kø
for å få fosterhjem. «De glemte
barna» hadde blitt utsatt for alvor-
lig omsorgssvikt og mange av dem
hadde ventet på et nytt hjem i lang
tid. Sjelden har vi fått så stor res-
pons på en sak. Ennå får vi hen-
vendelser fra lesere som spør
hvordan det går med barna. Det
ønsket vi også å finne ut.
Metode: På innsiden av map-
pene.
● Adresseavisens serie vil ta opp de
mest sentrale problemstillingene i
dagens og framtidas barnevern.
Det gjør vi blant annet ved å gå inn i
livshistoriene til fire av de 40
glemte barna. Det kan vi gjøre fordi
barnevernet for første gang har

åpnet for innsyn i barnas mapper.
Barnevernet har gått med på å la
seg se i kortene. I tillegg har vi
gjennomført omfattende interv-
juer av saksbehandlerne som
kjenner barna og som også har
vært førstehåndsvitner i akutte
situasjoner.
● Taushetsplikten er grunnleg-
gende for ansatte i barnevernet.
Denne er ivaretatt på en sikker
måte ved at all informasjon Adres-
seavisen har gått gjennom har blitt
grundig anonymisert. Vi vet ikke
hvem barna eller deres foreldre er.
Vi har også tatt grep for å sikre at
disse heller ikke blir gjenkjent.
● Du kan lese hele vår omtale av
metode og etiske dilemmaer på
adressa.no.

– Om man kjenner systemet og
lovverket, kan man kjøre en sak uten
stopp i år etter år.
LIV M. MARUM, leder i fylkesnemnda

Dømt
for
bildrap
Den 20 år gamle
bilføreren som førte
ulykkesbilen i Meråker19.
august i fjor er dømt til 60
dagers ubetinget
fengselsstraff.

Innherred tingrett mener at
den domfelte holdt for høy
hastighet da han skulle kjøre
forbi tre biler, deriblant en 18
meter lang semitrailer, påE14
noen kilometer øst for Merå-
ker sentrum.
Kjæresten og medelev ved

den videregående skolen i
Meråker, 17-årige Ronja Ailin
Pedersen, døde av skadene
hun fikk etter at bilen hadde
rullet rundt flere ganger. Sjå-
føren, som på dette tidspunk-
tet var 19 år, kom fra ulykken
kunmed lettere skader.

Slipper å betale erstatning
20-åringen er videre fradømt
retten til motorvognførerkort
i tre år. Retten har imidlertid
frifunnet 20-åringen fra kra-
vet om å betale oppreisnings-
erstatning til Ronja Ailin Pe-
dersens foreldre. Dommen er
enstemmig.
Retten mener det er bevist

at 20-åringen holdt for høy
hastighet, anslått til et sted
mellom 90 og 100 km/t på
strekningen som har 70-
sone. Retten påpeker at forbi-
kjøringen ble påbegynt i en
kurve der føreren måtte ha
oppmerksomheten rettet mot
eventuelle møtende kjøretøy,
syklister eller eventuell fot-
gjengere.
– Tiltalte har gått inn i en

krevende forbikjøringsma-
nøver somhar påkalt særskilt
oppmerksomhet som han
ikke har mestret, heter det i
dommen.
Retten påpeker at det ikke

dreier seg om et uhell som
skyldes et kort øyeblikks
uoppmerksomhet da bilens
forhjul havnet utenfor asfalt-
kanten.
– Slik retten ser det, har til-

talte overvurdert sine kjøre-
ferdigheter, anfører tingret-
ten i sine kommentarer.
I formildende retning blir

det fremhevet at uaktsomhe-
ten ikke er å betrakte som
grov. Dessuten legger retten
vekt på bilførerens unge al-
der, og den ekstra belastnin-
gen det har vært å miste en
nær venn og kjæreste. All-
mennpreventive hensyn til-
sier ifølge dommen at hele
straffen på 60 dagers fengsel
blir ubetinget.

– Ikke oppsiktsvekkende
20-åringens forsvarer, advo-
kat Trond Peder Nilsen, sier
at dommen ikke fremstår
som oppsiktsvekkende ut fra
gjeldende rettspraksis. Han
har foreløpig ikke tatt stilling
til om han skal anbefale sin
klient å anke dommen.
JAN ERIK ROEL 951 98 764
jan.erik.roel@adresseavisen.no
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FØLG SERIEN PÅ NETT

De glemte barna
Flere saker, bildefortellinger og
interaktiv grafikk på

Ikke
barnets
beste:
- Slik jeg
vurderer det,
er det ikke
samsvar
mellom det
som er barnets
beste og lovens
system som gir
foreldrene
mulighet til å
fremme sak
gang på gang,
fastslår leder i
fylkesnemnda,
Liv Marum.

13 ganger

- Totalt uakseptabelt
– Å kjøre en sak for retten
uten at foreldrene er klar
over det, er totalt
uakseptabelt advokatetisk,
sier Sverre Larhammer i
Advokatforeningen.

Larhammer ermedlemavAdvo-
katforeningens lovutvalg for fa-
milierett, og han er enig i at et
stort antall rettsrunder er uhel-
dig for barnet:
– Det kan gi en veldig urolig

situasjon, som kan virke svært
forstyrrende på tilknytnings-
prosessenmellom fosterforeldre
og barn. Fra barnet er sju år skal
det høres i slike saker, og der-
med involveres det i stadig nye
runder, sier Larhammer.
Han påpeker at lovgiver i flere

år har vært oppmerksomme på
utfordringene «gjengangersa-
kene» representerer. Men til
tross for at flere begrensninger
er lagt inn i loven, opplever barn
fremdeles å gjennomgå mange
rettsrunder.
– Et mulig grep hva gjelder

tilbakeføringssakene, vil kunne
være det som i sin tid ble fore-
slått, men ikke fulgt opp fra de-
partementet: At man krever do-
kumentert endringer i de for-
hold som i sin tid begrunnet om-
sorgsovertakelsen, før saken
kan kreves behandlet på nytt.
Slik det er nå kan en sak bringes
opp på nytt når ett år er gått –
uten at privat part trenger å på-
vise at omsorgsevnen faktisk
har bedret seg, påpeker Sverre
Larhammer.

Sykepleier utfordrer sykehus-
ledelsen i kronikk:

- Sprikmellom
ambisjoner
og ressurser,
sierKvernmo
Sykehusdirektør Nils
Kvernmo ved St. Olavs
Hospital mener sykehuset
ikke har dårligere
bemanning enn andre, men
han ville brukt mer penger
på bemanning hadde det
vært mer ressurser.

I dagens kronikk i Adresse-
avisen utfordrer sykepleier
Randi ElvebakkNorli sykehus-
ledelsen vedSt.OlavsHospital.
Som sykepleier i 30 år er hun
nå redd for at ressursmangelen
er i ferd med å gå ut over pasi-
entsikkerheten.
Sykehusdirektør Nils

Kvernmo mener både leger og
sykepleiere til alle tider har
kjent på et sprik mellom opp-
gaver som skal gjøres og tid til
disposisjon.
– Det er en klassisk konflikt

at ambisjonsnivået er større
enn ressursene som er tilgjen-
gelige, sier han.

Dobbelthet
Samtidig betviler ikke Nils
Kvernmo at sykepleierne opp-
lever at arbeidshverdagen er
hektisk.
– Likevel tror jeg ikke at res-

sursbruken går ut over pasi-
entsikkerheten. Det vil alltid
være et gapmellom hva som er
mulig å få til og hva vi kan gi.
Selv om undersøkelser viser at
pasientene som regel er fornø-
yde, kan vi fortsatt heve kvali-
teten, sier sykehusdirektøren.
Han tror samtidig at det er

mange som opplever å ha en
arbeidshverdag som syke-
pleier Randi Elvebakk Norli
beskriver i dagens kronikk.
– Det må være rom for å

snakke om hvordan det opple-
ves å ha en hektisk arbeids-
hverdag. Hver avdeling må
selv finne løsninger på hvor-
dan de bedre kan organisere
seg. Jeg ønsker debatt velkom-
men, sier sykehusdirektøren.

Stor omstilling
Han viser også til at de totale
ressursene som brukes på sy-
kehusdrift ikke er dårligere
enn de var før.
– For å få økonomien i ba-

lanse og forberede oss på fram-
tidige utfordringer, blant an-
net påmer konkurranse om ar-
beidskraften, har vi vært gjen-
nom en stor omstilling på kort
tid. Vi har kuttet 200 senger og
redusert 500 årsverk. Samtidig
har liggetiden gått ned, og
flere pasienter får dagbehand-
ling eller poliklinisk behand-
ling nå enn før.
Selv om ressursene øker for

hvert år, er sykehusdriften to-
talt sett dyrere fordi det blant
annet brukes mer penger på

dyre legemidler.
– I tillegg har vi økt kvalite-

ten på bygning og utstyr, po-
engterer Kvernmo.

Brukte mer
Hanmener situasjonen ikke er
dårligere ved St. Olavs Hospi-
tal enn ved andre sykehus. På
spørsmål om hvorfor han tror
dette er et tema som sykeplei-
erne stadig vender tilbake til,
og om dette derfor kan være et
tegn på at bemanningen er for
dårlig i helsevesenet, så svarer
Kvernmo:
– Hvis tilgang til personell

ogmer penger hadde vært bed-
re, tror jeg nok at jeg ville brukt
mer på flere ansatte,men vimå
forholde oss til de rammevi får.
KJERSTIN RABÅS 952 12 969
kjerstin.rabaas@adresseavisen.no

Les kronikken side 13
i Kulturbilaget>>>

Utfordres: Adm.dir. ved St
Olav Hospital, Nils Kvernmo,
utfordres I en kronikk I dagens
avis. – Det er en klassisk konflikt
at ambisjonsnivået er større enn
ressursene som er tilgjengelige,
sier Kvernmo. Foto: LENA KNUTLI
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Serie De glemte barna

Mener Norge er bakpå i barnerett:

- Ingen reell sperrefrist
I 2009 ble det lagt inn en sperrefrist
i lovverket for å sikre at barneverns-
barna skulle få fred for stadige runder
i retten. Fristen fungerer ikke,
framholder kommuneadvokat.

Advokat hos kommuneadvoka-
ten i Ålesund, Kristin Otterlei,
har skrevet brev til Barne- og li-
kestillingsdepartementet på
vegne av ti kommuner i åle-
sundsregionen og Møre og
Romsdal. I 2006 ble det lagt inn
en sperrefrist i loven slik at barn
skulle skånes for endeløse retts-
runder i barnevernssaker. I går
fortalte Adresseavisen om en
mor som har blitt vurdert 13
ganger som omsorgsperson.

Fagmiljøene har i flere år ønsket
at det skal ligge inne en sperre-
frist i lovverket somgjør at forel-
drene ikke kan fremme saker
hvert eneste år, slik de nå har
krav på. Det ble foreslått en 24
måneders frist, i stedet for 12
måneder som i dag. Men det ble
avvist av Barne- og familiede-
partementet. I stedet innførte
man en innskjerping av loven,
som sa at hvis en dom tidligere
har konstatert at barnet har
knyttet seg til fosterhjemmet, så
kan saken avvises, med mindre
biologiske foreldre kan doku-
mentere vesentlige endringer i
barnets situasjon.
I brevet viser Otterlei at denne

sperrefristen ikke fungerer.

Bakpå i barnerett
– Sperrefristen har liten betyd-
ning. Dagen etter en rettsrunde
kan foreldrene gå til barnever-

net og be om en ny undersøkelse
av saken. Da er barnevernet for-
pliktet til å forberede en sak in-
nen tre måneder. Og da må bar-
nevernet involvere barna, med
den uroen detmedfører for dem.
Dermed er det ingen reell sper-
refrist i lovverket, sierhun.
Årsaken til at barna må invol-

veres, er at Norge har sluttet seg
til FNs barnekonvensjon. Bar-
nevernloven gir ikke anledning
til å skjerme barna fra denne
type involvering, selv om saken
er «åpenbart grunnløs», og vil
kunne bli avvist av fylkes-
nemnda.
Barnekonvensjonen skal sikre

barns rettigheter, men i slike til-
feller kan den også virke belas-
tende.
– Lovgiver er bakpå når det

gjelder barnevernrett – det er
lite sammenheng i lovverket,
framholderOtterlei.
Hunmener at det er behov for

en gjennomgang av lovverket
for å sikre at lovgiverens hensikt
med loven blir gjennomført.

Gjelder først tredje runde
Otterlei viser i brevet, som ble
skrevet 3. mars i 2010, at en hel-
ler ikke kan påberope seg den

nye formuleringen i 4–21 første
gang saken er opp. Saken må gå
flere runder i rettssystemet før
en kan påberope seg endringen.
– Det betyr at innskjerpingen

ikke fungerer før tidligst tre år
etter første vedtak, sier Otterlei.
Årsaken til at departementet

mente at 12-månedersregelen
måtte opprettholdes, var de små
barna. 24måneder for små barn
er lang tid, og foreldre burde da
ha en mulighet til å få spørsmå-
let vurdert allerede etter ett år.
– Det er et klart behov for at

foreldrene skal få prøve saken én
gang mens barna er små. De
små barna blir jo heller ikke in-
volvert slik de som er over syv år.
Problemet er at denne regelen
gjelder barn i alle aldre, og be-
lastningen sompåføres de større
barna må bli tatt mer hensyn til,
sier Otterlei og foreslår at en kan
vurdere en 12 måneders frist på
deminste barna, og et annet sys-
tem for dem somer eldre.

LAJLA
ELLINGSEN
lajla.ellingsen@
adresseavisen.no
951 98 717

Faksimile: Adresseavisen i går.

MARI K.
BY RISE
mari.by.rise@
adresseavisen.no
951 98 779

Belastning: Dagen etter
rettssaken kan foreldrene gå til
barnevernet og be om en ny
undersøkelse av saken. Og da må
barna involvers nok en gang,
forklarer Kristin Otterlei hos
kommuneadvokaten i Ålesund.

– Lovgiver er bakpå når det gjelder
barnevernrett – det er lite
sammenheng i lovverket.
KRISTIN OTTERLEI, kommuneadvokat
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De glemte barna i spørretimen
– Hva vil statsråd Audun
Lysbakken gjøre for å unngå
det store antallet flyttinger i
barnevernet, utfordret KrFs
Øyvind Håbrekke
barneminister Audun
Lysbakken (SV) i gårsdagens
spørretime i Stortinget.

KrFs stortingsrepresentant fra
Sør-Trøndelag, Øyvind Håbrek-
ke, viste til Adresseavisens serie
om de 40 glemte barna da han
stilte spørsmål til barne – og
likestillingsminister Audun
Lysbakken.
Håbrekke valgte å ta for seg

det store antall flyttinger somett
av de største problemene:
– Serien viser at mange barn

har fått god hjelp, men den viser
også at mange lever i en veldig

ustabil tilværelse – med stadige
flyttinger. «Silje» på sju år har
for eksempel flyttet hele ti
ganger. Dette er de mest sårbare
ungene vi har.Hva vil statsråden
gjøre for at ungene barnevernet
overtar ansvaret for skal få en
stabil omsorgssituasjon, lurte
Håbrekke.

– Mange problemer gjenstår
Statsråd Audun Lysbakken inn-
rømte at det fremdeles ermange
uløste problemer i barnevernet:
– Jeg har også lest Adresse-

avisens artikler med stor inter-
esse. De er en del av en økt of-
fentlig og politisk oppmerksom-
het rundt barnevernet, og de får
også frem flere nyanser på dette
området. I dag finner vi flere
lyspunkter i barnevernet,men vi

kan ikke la dette bli en sovepute
– det er ennå mange problemer
som gjenstår. Fremdeles er det
for mange barn som står i kø for
fosterhjem, fastslo Lysbakken,
og fortsatte:
– Vi skal jobbe med alle disse

utfordringene i to faser: Nå er vi
godt i gang med å forbedre
ressurssituasjonen i førstelinje-
tjenesten med 400 nye øre-
merkede stillinger. I neste
omgang vil vi ta for oss mer
prinsipielle spørsmål, for ek-
sempel det biologiske prinsipp–
som et utvalg ledet av Magne
Raundalen nå er i gangmed å se
nærmere på, sa Lysbakken.

– Stoltenberg bør fronte
Øyvind Håbrekke sier til
Adresseavisen at statsråden ikke

kan vente helt til høsten 2012
med å komme med løsninger
når det gjelder det store antall
flyttinger.
– Lysbakken viser til flere

utredninger som er på gang,
mendettemå ikke brukes somet
påskudd til å sittemedhendene i
fanget i mellomtiden. Det er
store problemer og behov som
må løses i dag, fastslår
Håbrekke.
Han har selv følgende forslag

til hva barneministeren og
resten av regjeringen kan gjøre i
dag:
– Den store mangelen på

fosterhjem kan regjeringen –
med statsminister Jens Stolten-
berg i spissen – velge å sette fullt
politisk trykk på. I dag har de
bare overlatt denne viktige opp-

gaven til Bufetat. Stoltenberg og
Lysbakken kan velge å si at dette
er en av deres hovedsaker, de
kan på sine reiser landet rundt
gi denne utfordringen den tyng-
den det fortjener. De bør sette en
tidsfrist for når vi skal oppnå full
fosterhjemsdekning – slik de
gjorde det med målet om full
barnehagedekning, sier
Håbrekke, som også mener at
nedbyggingen av institusjoner
har gått for langt.
– I tillegg bør det legges en

plan for et langsiktig løft for
ressurssituasjonen i barne-
vernet. I dag makter ikke
kommunene å følge opp foster-
hjemmene godt nok, og det er
medvirkende til alle bruddene,
framholderHåbrekke.

Åpner for lovendring
Barne- og familieminister Audun Lysbakken
åpner for lovendringer som kan gi
barnevernsbarn «en trygg og god oppvekst».

Lysbakken understreker at han
er glad for at Adresseavisens sak
om en kvinne som er blitt vur-
dert 13 ganger som omsorgsper-
son, heldigvis ikke representerer
et gjennomsnitt i barneverns-
saker.
– Men samtidig viser den

saken at vi har et stort dilemma:
Hensynet til biologiske foreldres
rettssikkerhet opp mot barnets
behov for stabilitet. Det er disse
hensynene som skal avveies.
Men det er svært komplisert og
derfor har jeg satt ned et utvalg,
ledet av Magne Raundalen.
Deres oppgave er å vurdere det
biologiske prinsippet i barne-
vernet.
– Og da vil Raundalen også ta

for segdegjentatte rettsrundene
barnamå gjennom?
– Ja, dette blir en viktig del av

utvalgsarbeidet. Den gjennom-
gangen av lovverket somKristin
Otterlei (kommuneadvokat i
Ålesund, red anm.) etterlyser, er
vi derfor i gang med. Jeg vet at
det er altfor mange barn i dag
som lever i usikkerhet, og må
gjennomleve det gjentatte gan-
ger i retten. Sperrefristen i syste-
met og muligheten for nye run-
der, vil nettopp bli et kjerne-
punkt i dette.

– Jeg er bekymret
Lysbakken understreker at å ta
over omsorgen for et barn, skal
være siste utvei.
– Årsaken til at vi har så vid

adgang til å fremme saker igjen
og igjen, er jo at vi vektlegger det
biologiske prinsippet så sterkt
som vi gjør i Norge.
– Er sperrefristen reell når

foreldre kan be om ny vurdering
fra barnevernet dagen etter
rettssaken?
– Det er snakk om en mini-

mumsbehandling, og situasjo-
nen er i hvert fall betydelig bedre
enn den var før 2006. Hvis ikke

barnevernet hadde denne plik-
ten, ville vi risikert betydelig
flere saker i retten. Det er ikke
gitt at det hadde gitt økt ro og
stabilitet for barnet. Men dette
er noe jeg er bekymret for. Er det
noe disse barna trenger er det en
trygg og god oppvekst. Jeg er
åpen for lovendringer for å få til
det, sier Lysbakken.

Kontroversielt
– Otterlei antyder atman kan ha
kortere sperrefrist på de aller
minste barna, mens de større
barnamå skjermes i større grad?
– Nå er tidspunktet for å

komme med alle slike forslag
som Otterlei gjør, og andre som
har erfaring med feltet, slik at
dette kan vurderes i utvalget.
– Må vi ikke bare innse at det

er umulig å gi barna stabiliteten
du snakker om i og med at vi
lever i et rettssamfunn hvor
foreldrene også skal ha retts-
sikkerhet?
– Jeg ønsker å sette barnas

behov aller først, vi må ikke
undervurdere den trygghetende
trenger. Spørsmålet nå er om vi
balanserer de to hensynene
riktig, eller om det tipper for
mye i foreldrenes favør. Det er
kontroversielt å si, men disse
kontroversielle debattene må vi
tørre å ta, sier Lysbakken.
Raundalen skal være ferdig

med arbeidet tidlig neste år.
Resultatet av utvalgsarbeidet,
mener Lysbakken vil komme
samtidig som han legger frem
en stortingsmelding om organi-
seringen av barnevernet, høsten
2012.

«Jeg vet at det er altfor
mange barn i dag som
lever i usikkerhet, og må
gjennomleve det gjen-
tatte ganger i retten.»
AUDUN LYSBAKKEN

Serie De glemte barna

TEKST

MARI K.
BY RISE
951 98 779
mari.by.rise
@adresseavisen.no

TEKST

LAJLA
ELLINGSEN
951 98 717
lajla.ellingsen
@adresseavisen.no

Tips oss

Utvalg: Barne- og familieminister Audun Lysbakken har satt ned et utvalg, ledet av
Magne Raundalen. Oppgave er å vurdere det biologiske prinsippet i barnevernet.
Foto: SCANPIX
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Barnets stemme
borte i egen sak
I 70 prosent av barnevernssakene
finnes det ikke spor av at
saksbehandler har snakket med barnet
selv, viser oppsiktsvekkende tall.

FØLG SERIEN PÅ NETT

De glemte barna
Flere saker, bildefortellinger og
interaktiv grafikk på

Gikk gjennom100 mapper: I sin masteroppgave ved NTNU, gikk leder av barnevernvakta, Berit
Skauge, gjennom hundre barn sine mapper for å lete etter deres stemme. Resultatet var nedslående.
Foto: KIM NYGÅRD

OM DENNE SERIEN

Barnevernet åpnet mappene

Lovverket har fastslått at
barn, også de fra 7 til12 år, skal
høres i sin egen
barnevernssak.
Berit Skauge, leder av barne-
vernsvakta i Trondheim, ogmed
25 års fartstid i barnevernet,
ønsket å finne ut om de faktisk
blir det. Hun forsvarte nylig sin
masteroppgave, «Er det noen
som vil høre på meg», ved
NTNU. Hennes hypotese var at
barns stemme er litt tydeligere
enn tidligere, men ikke mye. I
stedet fikk hun et nedslående re-
sultat: Hun fant at barnet i enda
mindre grad enn tidligere blir
informert og tatt med i sin egen
sak.

Gikk gjennom100 mapper
Måten Skauge harmålt dette på,
er ved å gå gjennom saksmap-
pene til hundre barn. Hun har
undersøkt så mange som 50
mapper i år 2000 og 50mapper i
2009. Alle barna hun så nærme-
re på, var mellom syv og tolv år.
Det er ikke tilfeldig: I 2003 ble
barneloven endret slik at også
barn i denne aldersgruppen
skulle informeres og gis anled-
ning til å uttale seg, før det tas
avgjørelser for dem. Lovendrin-
gen burde dermed blitt gjen-
speilet i 2009-mappene. I stedet
finner Skauge at i såmange som
70 prosent av sakene, kunne det
ikke spores en direktekontakt
mellom saksbehandler og barn.
Sammenlignet med år 2000 er
det en dramatisk nedgang. I år
2000 kunne en ikke spore kon-
takt i 40 prosent av sakene.
– Det er et veldig stygt tall.

Det er en stor bevegelse i feil ret-
ning og jeg kjenner at jeg får en
klump i magen, sier den erfarne

barnevernsarbeideren.
For å forklare funnet, organi-

serte Skauge en fokusgruppe
med seks ansatte i barnevernet.
– Deres opplevelse er at de

snakkermermed barna enn tid-
ligere. Og det er riktig at barn
omtales mer i 2009 enn i 2000.
Men deres egen stemme, synes i
svært liten grad. Kanskje er noe
av forklaringen at vi som barne-
vernsarbeidere selv mener at vi
har et barneperspektiv. Men at
det vi kaller barneperspektivet
egentlig er det vi voksne mener
er barnets perspektiv, undrer
Skauge.

Tenk om noen. . .
Det er altså den direkte deltakel-
sen fra barnets side som i størst
grad er fraværende. Dette er i
stor kontrast til det som er uttalt
politikk fra politiske myndighe-
ter, hvor det slås fast at barnets
stemme skal ha behørig vekt.
– Dette er noe som har enga-

sjert meg siden jeg begynte i
barnevernet. Vimå bli bedre til å
kommunisere med barn. Tenk
om noen virkelig hadde snakket
medbarna i Alvdal.

Hva som måles
Skauge sier at hun ikke har alle
svarene på hvorfor utviklingen
har vært så negativ. Informan-
tene hennes gir henne noen in-
dikasjoner. Én viktig årsak er
omorganiseringen av barnever-
net i Trondheim hvor saksbe-
handleren sitter i forvaltning og
bestemmer hvilke tiltak barna
skal ha, og mottar rapporter fra
tiltaksenheten.
– Det blir en mer byråkratisk

jobb enn tidligere. I det nye bar-
nevernet er det tiltaksplaner,

– Det er et veldig
stygt tall. Jeg
kjenner at jeg får
en klump i magen.
BERIT SKAUGE, leder av barnevernvakta

tidsfrister, utredningsfrister.
Det ermye brameddette. Imap-
pene ser jeg at det er mer sam-
menhengmellom det som er de-
finert som et problemområde og
tiltaket som velges. I 2000
kunne det stå lange referater,
uten at man skjønner hvor det
bærer. I 2009 flyter det mindre
ut, og avgjørelsene tas raskere.
Problemet er at det er større fo-
kus på at ting er gjort, enn hvor-
dan det er gjort. Slik jeg tolker
mine informanter er det mer fo-
kus på gjennomføring enn inn-
hold. For å si det på en annen
måte: De blir ikke målt på hvor
gode de er til å ivareta et barn.
Verken hvordan de kommunise-
rer med barnet, eller hvordan de
handler. De leverer produkter i
form av tidsfrister og tiltakspla-
ner, men jeg frykter at vi har
mistet noe på innhold.

Slitsomt og krevende
De såkalte tiltaksplanene er et
eksempel.
– Tiltaksplanene er svært

overfladiske. Måten barnet er
beskrevet på, gir meg ikke noe
bilde av barnet, det er alt for ge-
nerelle vendinger. Dessuten er
de like fra det ene året til det
andre. Det er egentlig lett å
skjønne: Å lage en tekst som er
nær den du skriver om, tar tid.
Skauges informanter sier at

kravet fra rådmannen er at job-
ben skal gjøres innen fristen,
mens kvaliteten på arbeidet ikke
vurderes: Det er slitsomt og kre-
vende at det er slik, sier de.

Fast plass for barnet
Skauge har også en annen teori
omhvorfor barnets stemme ikke
høres i tilstrekkelig grad: Hvis
man likevel ikke har tenkt å ta
barnets mening inn i vurderin-
gen av en barnevernssak, kan
det føles nytteløst å etterspørre
den. Larman være å snakkemed
dem, behøver man heller ikke i
så stor grad ta hensyn til det de
mener.
– Skal man ta dem på alvor,

kan det hende det ikke passer

med det man selv tror er riktig,
og det kan føre til merarbeid.
Min erfaring er imidlertid at
barn harmye å bidramed.
– Du mener at deres delta-

kelse har gitt bedre løsninger?
– Ja, det mener jeg. Men da

måman tørre å væredirekte, tør-
re å høre det ungene har å si.
Skauge foreslår en løsning på

hvordan barnets stemme skal
ivaretas bedre. Hun mener at
barnets stemme bør bli hørt i en
egen del av journalen.
– Det kunne ha løftet frem at

barnets meninger også skal inn-
hentes og nedfelles skriftlig.

Utgangspunkt: 40 glemte barn
● I valgkampen 2009 skrev Adresseavisen om 40 barn
som sto i kø for å få fosterhjem. «De glemte barna»
hadde blitt utsatt for alvorlig omsorgssvikt og mange av
dem hadde ventet på et nytt hjem i lang tid. Sjelden har
vi fått så stor respons på en sak. Ennå får vi henvendel-
ser fra lesere som spør hvordan det går med barna. Det
ønsket vi også å finne ut.
Metode: På innsiden av mappene.
● Adresseavisens serie vil ta opp de mest sentrale
problemstillingene i dagens og framtidas barnevern.
Det gjør vi blant annet ved å gå inn i livshistoriene til fire
av de 40 glemte barna. Det kan vi gjøre fordi barnever-

net for første gang har åpnet for innsyn i barnas map-
per. Barnevernet har gått med på å la seg se i kortene. I
tillegg har vi gjennomført omfattende intervjuer av
saksbehandlerne som kjenner barna og som også har
vært førstehåndsvitner i akutte situasjoner.
● Taushetsplikten er grunnleggende for ansatte i barne-
vernet. Denne er ivaretatt på en sikker måte ved at all
informasjon Adresseavisen har gått gjennom har blitt
grundig anonymisert. Vi vet ikke hvem barna eller deres
foreldre er. Vi har også tatt grep for å sikre at disse
heller ikke blir gjenkjent.
● Du kan lese hele vår omtale av metode og etiske
dilemmaer på adressa.no.

TIPS OSS
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- Visste ikke hvorfor vi var i barnevernet
«Kristin» og Kim visste ikke
hvorfor barnevernet flyttet
dem ut av hjemmet. De
mener barnevernet må bli
flinkere til fortelle barna
deres egen historie.

Både Kim (17), «Kristin» (16)og
Janne (15) har levd med barne-
vernet store deler av livet. Alle
tre er flyttet ut fra hjemmet til
sine biologiske foreldre og bor i
fosterhjem og på hybel.Men un-
derveis var det sværtmyede ikke
fikk vite, og ikke forsto. Barne-
vernet kom altfor brått, synes
«Kristin».
– Jeg var åtte den dagen jeg

ble flyttet, og jeg husker det
godt. En dame sa vi skulle kjøre
en liten tur. Jeg forsto det var noe
spesielt fordi bestemor begynte
å gråte. Jeg kom til et hus der jeg
fikk beskjed om at dette var mitt
nye rom. Det forsto jeg ingen-

ting av.
– Visste du ikke hvorfor du ble

flyttet?
– Nei, ingenting, ikke da.Men

jeg spurte og grov, og litt etter
litt forsto jeg mer. Men det er
bare ett år siden barnevernet
fortalte meg hvorfor jeg ble flyt-
tet. Dagikk vi gjennompapirene
mine og jeg ble forklart hva som
sto der.

Ønsker å bli hørt
Marit Sanner i den privatdrevne
«Forandringsfabrikken» lytter
til unge i barnevernet rundt om i
landet, og hun hører ofte erfa-
ringer somdette.
– De ønsker å bli tatt med på

råd om hva som skal skje med
dem. Mange har opplevd at de
altfor seint fikk vite hvorfor de er
i barnevernet.
Kim er enig.
– Jeghusker en litendameved

middagsbordet med svart hår og
briller. Hun sa ingenting, hun
bare fulgte med, jeg var fire-fem
år kanskje. Etter hvert kom det
litt høyere ogmermassive damer
inn, smiler han og fortsetter:
– Jeg forstår nå at det var bar-

nevernet som var på besøk, men
det forsto jeg ikke da. En dag
broren min hadde bursdag, kom
de og hentet oss. Jeg prøvde å
stikke først, men snudde og gikk
tilbake. Jeg skjønte ikke hvorfor
vi ble flyttet. Jeg kan heller ikke
huske at noen forsøkte å forklare
meg det. I ettertid vet jeg at det
ikke var så mye mat eller penger
hjemme, men jeg kjente mye
kjærlighet. Så kom jeg i et bered-
skapshjem eller oppbevarings-
hjem, som jeg kaller det. Etter
hvert har jeg jo skjønt hvordan
det skulle være i normale hjem.
Både «Kristin» og Kim mener

i dag det var en riktig beslutning

av barnevernet å flytte dem,men
de skulle blitt forklart alt under-
veis.

- Fortell oss alt
Janne var bare ett år da hun flyt-
tet, og hun var dermed for liten
til å få en forklaring da. Hun ble
forklart mye, men ikke hele his-
torien.
– Jeg bodde flere steder frem

jeg var fire år.Men så var jeg hel-
dig, fosterforeldrene jeg fikk et-
ter det, er foreldrene mine den
dag i dag. Av dem har jeg fått
mye informasjon underveis, de
har skjønt at det har vært bra for
meg. Av barnevernet har jeg fått

vite lite. Bare for få år siden for-
talte de hvordan farenmin døde.
Fosterforeldrene mine greide
ikke fortelle meg dette, for de
hadde selv fått for lite informa-
sjon. Det å ikke få vite alt fra du
er liten, skaper bare problemer.
Jeg vet ikkehvorforde ikke snak-
ker med oss om alt. Er det fordi
de er redde for reaksjonen vår,
undrer Janne og fortsetter:
– Barnevernet må se på må-

ten de snakker med barn, og de
må høre hva barnet vil. Jeg har
en venninne som de vurderer å
flytte nå, men hun sier selv: Det
er for sent nå. Når hun sier det,
såmå de høre på henne.

Visste
ikke: - Jeg
skjønte ikke
hvorfor vi ble
flyttet. Jeg kan
heller ikke
huske at noen
forsøkte å
forklare meg
det, forteller
Kim (t.v.).
Heller ikke
Janne har blitt
fortalt hele sin
historie.
- Er de redd
reaksjonen vår,
undrer hun.
Foto:
JENS P. SØRAA

– Jeg skjønte ikke hvorfor vi ble flyttet.
Jeg kan heller ikke huske at noen
forsøkte å forklare meg det.
KIM
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Sammen for en rettferdig verden
10. – 12. april

Det er ikke rettferdig at over
én milliard menesker fortsatt
lever i ekstrem fattigdom.

GIVERTELEFON

820 44 088 (200 kr)
SMS <KN100> til

2090 (100 kr)

- Barnevernsbarn
står helt rettsløse

Høyres Linda H. Helleland
foreslår tiltak som skal styrke
barnas rettigheter og egen
innflytelse: – Disse barna står
ganske rettsløse, de mangler
sterke forsvarere, mener hun.

De glemte barna

Adresseavisen fortalte i går om en fersk undersøkelse
som viser at i 70 prosent av barnevernssakene finnes
det ikke spor av at saksbehandler har snakket med
barnet.
Stortingsrepresentant fra Sør-Trøndelag, Linda H. Helle-
land, sier at dette understreker behovet for tiltak som gir
barnet større innflytelse. I dag legger hun frem fire forslag
i Stortinget, som skal bøte på dette.

Lavterskelhjelp
Ett av dem er at regjeringen må vurdere en lavterskel kla-
geordning for barn og pårørende:
– Andre barn har foreldre som kan stille opp dersom de

har det vanskelig. Men hva skal en 14-åring gjøre dersom
hun for eksempel har problemer med fosterhjemmet eller
tilsynsføreren? I dag må hun klage til fylkesmannen, og
dette kan virke sometuoverkommelighindermedet kom-
plisert regelverk. Derfor ønsker vi at det skal bli enkelt å få
kvalifisert hjelp i slike situasjoner. Kanskje kan det legges
under dagens pasient- og brukerombudsordning, foreslår
Helleland. Hunmener at dagens lovverk er godt nok i for-
hold til barnas rettigheter,menhunmener problemet er at
lovverket ikke følges godt nok.
Derfor ber Høyre om at statsråd Audun Lysbakken (SV)

foretar en grundig gjennomgang av hvordan lovverket
praktiseres, og at regjeringen kommer med forslag til til-
tak for hvordan barnas rettigheter og innflytelse kan bli
bedre.
– Barnas egen stemme kan styrkes på flere måter. De

bør for eksempel i langt større grad enn dagens praksis få
være med på å bestemme hvem de vil ha som tilsynsfører.
Ungdommenepå institusjon bør bli spurt i de daglige rap-
portene omhvordan de har det, sier stortingsrepresentan-
ten.

- Amerikanske fanger
Politikeren fra Sør-Trøndelag foreslår også at regjeringen
tar en full gjennomgang av begrepsbruken i barnevernet.
Ungdommene i «Forandringsfabrikken», som blant an-
net har snakket med politikerne på Stortinget, mener at
for eksempel begreper som «tilsynsfører» og «foster-
barn» assosieresmed belastede områder.
– De opplever begrepene som stigmatiserende. Tilsyns-

førere er jo det fangene i amerikanske fengsler har. Detmå
være mulig å finne andre ord. Tilsynsfører kan eksempel-
vis endres til tillitsperson, og fosterhjem til omsorgshjem,
sierHelleland.
MARI K. BY RISE 95 19 87 79
mari.by.rise@adresseavisen.no

Barn uten spor: - Andre barn har foreldre som kan stille opp dersom de har det
vanskelig. Men hva skal en14-åring gjøre dersom hun for eksempel har problemer
med fosterhjemmet eller tilsynsføreren, spør Linda H. Helleland (H). Hun legger
frem forslag i Stortinget i dag som skal bøte på dette. Foto: KJELL A. OLSEN

Politiker
tiltalt for
promille
Torsdag må en politiker
i 40-årene møte i Sør-
Trøndelag tingrett og
svare for påstandene
om fyllekjøring.

Mannen er tiltalt for å ha
kjørt bil i alkoholpåvirket til-
stand natt til 24. november i
fjor.
Politikeren ble stoppet i

kommunen der han bor, etter
at det lokale politiet obser-
verte ham da han fylte ben-
sin. Betjentene kjente igjen
mannen, som de visste ikke
hadde gyldig førerkort. De
bestemte seg for å ta en kon-
troll avmannen, noe som før-
te til at han nå er tiltalt for å
ha kjørt etter å ha drukket al-
kohol.
Selv nekter mannen for

promillekjøring.
– Jeg vet at jeg er uskyldig.

Jeg ønsker ikke å kommen-
tere saken før jeg har vært i
retten, sier han til Adresseavi-
sen.
Mannen er også tiltalt for å

ha kjørt uten gyldig førerkort.
SÆBA BAJOGHLI 900 47 257
seba.bajoghli@adresseavisen.no

Manngikk
gjennom
isen ogdøde
En mann i 50-årene mistet
livet etter at han gikk
gjennom isen i
Femundsmarka i går
kveld.

–Mannen skulle hente vann i
nærheten av ei turisthytte.
Han skled og falt ut i vannet.
Det sier operasjonsleder Jan
Steindal ved Sør-Trøndelag
politidistrikt.
–Han var ved bevissthet da

han ble dratt opp av vannet.
En sykepleier som var i
samme turfølge startet førs-
tehjelp, men han mistet fort
bevisstheten, sier Steindal.
Ved 20-tiden meldte politiet
atmannen var omkommet.
Ambulansepersonell ble

fraktet inn på snøskuter og
prøvde lenge å redde man-
nen. Ulykken skjedde på Rø-
vollen, som ligger like ved fyl-
kesgrensa mellom Hedmark
og Sør-Trøndelag.
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Serie De glemte barna

Høystatusfamilier i de
Ett av fem barn i barnevernet er fra
høystatusfamilier. Deres saker er ofte langt mer
alvorlige enn andre barnevernssaker, viser tall
fra det landsdekkende forskningsprosjektet
«Det nye barnevernet».

– Disse barna er oftere i institusjon. Det er en
indikasjon på at problemet har gått veldig langt.
BENTE H. KOJAN, doktorgradsstipendiat

– Høy status kan
utfordre autoriteten på
en slik måte at barne-
vernsarbeideren ikke tør
ta de rette valgene.
BENTE H. KOJAN

Når folk tenker barnevern, tenker de
fort lavstatusfamilier. Men innslaget av
høystatusbarn er betydelig.
Doktorgradsstipendiat Bente Heggem
Kojan, ved institutt for sosialt arbeid og
helsevitenskap vedNTNU, ble overrasket
over det store innslaget av høystatusfa-
milier, og har forsket nærmere på disse.
Tallene framkommer i det store data-

grunnlaget som forskningsprosjektet
«Det nye barnevernet», bygger på. Pro-
sjektet er unikt i Norge. De har intervjuet
hele 715 familier om sine erfaringer med
barnevernet.
Det viser seg at ett av fem barn i barne-

vernet er fra det øverste klassesjiktet, det
vil si at de er barn av faglige og admini-
strative ledere. Og kanskje enda mer
overraskende: Disse sakene handler ofte
om langtmer alvorlige forhold.

Har gått langt
Den store mengden saker i barnevernet
handler ofte om økonomisk bistand i
hjemmet, støtte til fritidsaktiviteter, SFO
eller barnehage eller avlastning i hjem-
met (velferdsbarnevern). Men når det
gjelder de virkelig alvorlige sakene i kjer-
nebarnevernet eller krisebarnevernet, er
bildet et annet. I noen av de mest alvor-
lige sakene i barnevernet, blir barna plas-
sert i institusjon.Og sammenmed famili-
ene helt uten arbeidstilknytning, er høys-
tatusbarna i flertall i institusjon. Det er
også oppsiktsvekkende at hele ti prosent
av barna i det høyeste klassesjiktet er
plassert akutt (når det er fare for barnets
liv og helse, red.anm.), mens bare én pro-
sent av arbeiderklassefamiliene og de
uten tilknytning til arbeidsmarkedet
plasseres på denmåten, viser tall fra pro-
sjektet.
– Barna av «faglige og administrative

ledere» er oftere i institusjon, særlig når
det gjelder akuttplasserte barn. Det er en
indikasjon på at problemet har gått vel-
dig langt, sier doktorgradsstipendiat
BenteHeggemKojan.
– Hvorfor har det gått så langt at ungene
er på institusjon?
– Mine informanter er tydelige på at

det er vanskeligere å gå inn i høystatusfa-
milier, sier Kojan. Informantene hun vi-
ser til er16 personer somalle jobber i bar-
nevernet. Informantene synliggjør at
barnevernet tar andre beslutninger i mø-
te med høystatusforeldre, sammenlignet
med lavstatusfamiliene.

Dobbelt svik
I lavstatusfamiliene kommer ofte barne-
vernet inn med tiltak, som for eksempel
innebærer økonomiske ytelser til fami-
lien, ogdet gir barnevernet en vissmakt. I
høystatusfamilier har ikke barnevernet
det samme å tilby. Barnevernarbeiderne
oppfatter også at disse foreldrene bruker

sine sosiale ressurser til å mobilisere
motstand mot den jobben barnevernet
skal gjøre.
– Høystatusfamiliene vil trolig ikke

vedkjenne seg at de trenger frivillig hjelp.
Barnevernet vil da sjelden klare å få til-
strekkelig dokumentasjon på at det er ille
i hjemmet, og dermed henlegger de sa-
ken. Det eneste alternativet barnevernet
har når foreldrene selv ikke vil ha hjelp, er
å gå inn med tvang, og det er en høy ter-
skel for å gjøre det. Barnevernsarbei-
derne kommer i en kinkig situasjon: De
er bekymret, men det blir vanskelig å
fatte de riktige beslutningene. Høy status
kan utfordre autoriteten på en slik måte
at barnevernsarbeideren ikke tør ta de
rette valgene, framholder Kojan.
– Dette går jo ut over ungene?
– Ja, det er ingen likebehandling. Mitt

materiale tyder på at disse ungene sjel-
den får hjelp før omgivelsene til slutt rea-
gerer på utagerende adferd. Da kan det
bli slik at de blir satt i institusjon, med
henvisning til at de er til fare for seg selv
og sine omgivelser. Det gjør noemedmå-
ten de blir sett på. Egentlig blir disse ut-
satt for et dobbelt svik:De kanha vært ut-
satt for en emosjonell omsorgssvikt i
oppveksten, men dette blir ikke sett. I
høystatusfamiliene er det barnet som er
problemet, ikke hjemmet. I lavstatusfa-
miliene er det oftemotsatt – foreldrene er
problemet barna skal beskyttes fra.

Forventer tap
Høystatusfamiliene kan ha samme type
problemer som lavstatusfamiliene som
rus, psykiske problemer, konflikter eller
vold i familien. Men Kojans informanter
forteller at det er lettere å oppdage og de-
finere slike problemer hos familier i lav-
statusgruppen. Barnevernarbeiderne
fremstilte seg selv ofte som forventede ta-
pere i møter med høystatusforeldre. Og
med tap mener de at de ikke klarer å
hjelpe barnet på denmåten de selvmener
barnet burde blitt hjulpet.
– Hvordan kan man løse dette proble-
met?
– Barnevernet må bli mer bevisst på å

se forbi høy status. Men jeg må innrøm-
me at jeg ikke er veldig optimistisk med
tanke på unger som trenger hjelp i høy-
statusfamilier. Skal det skje, må barne-
vernsarbeidere få høyere anerkjennelse.

Prosentfordelingen
mellom ulike klasser
for alle barnevernstiltak

Dette spenner fra at barne-
vernet hjelper familiene
økonomisk til ulik type
omsorgsovertagelse
av barna.

50%

12%

20% 18%

Faglige og
administrative ledereIkke-sysselsatte

Selvsysselsatte
og lavere
funksjonærer

Arbeiderklasse

Tror ikke barna får nødvendig hjelp: Bente H. Kojan har forsket på høysta-
tusbarna i barnevernet. Hun har fått mange overraskelser: - Høy status kan utfordre
autoriteten på en slik måte at barnevernsarbeideren ikke tør ta de rette valgene, fram-
holder Kojan. Hun er pessimistisk med tanke på at barn av høystatusforeldre får den hjelp
de behøver.
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Tips oss

verste sakene

- Høystatusbarn får ikke sammebeskyttelse
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Barnevernet
åpnet mappene
Utgangspunkt: 40 glemte barn
● I valgkampen 2009 skrev Adres-
seavisen om 40 barn som sto i kø
for å få fosterhjem. «De glemte
barna» hadde blitt utsatt for alvor-
lig omsorgssvikt og mange av dem
hadde ventet på et nytt hjem i lang
tid. Sjelden har vi fått så stor res-
pons på en sak. Ennå får vi hen-
vendelser fra lesere som spør
hvordan det går med barna. Det
ønsket vi også å finne ut.
Metode: På innsiden av map-
pene.
● Adresseavisens serie vil ta opp de
mest sentrale problemstillingene i
dagens og framtidas barnevern.
Det gjør vi blant annet ved å gå inn i
livshistoriene til fire av de 40
glemte barna. Det kan vi gjøre fordi
barnevernet for første gang har
åpnet for innsyn i barnas mapper.
Barnevernet har gått med på å la
seg se i kortene. I tillegg har vi
gjennomført omfattende interv-
juer av saksbehandlerne som
kjenner barna og som også har
vært førstehåndsvitner i akutte
situasjoner.
● Taushetsplikten er grunnleg-
gende for ansatte i barnevernet.
Denne er ivaretatt på en sikker
måte ved at all informasjon Adres-
seavisen har gått gjennom har blitt
grundig anonymisert. Vi vet ikke
hvem barna eller deres foreldre er.
Vi har også tatt grep for å sikre at
disse heller ikke blir gjenkjent.
● Du kan lese hele vår omtale av
metode og etiske dilemmaer på
adressa.no.

OM DENNE SERIEN

FØLG SERIEN PÅ NETT

De glemte barna
Flere saker, bildefortellinger og
interaktiv grafikk på

– Det er nok slik at man ikke tenker
barnevern når folk er pene i tøyet,
har store hus og høy stilling, sier
Solrun Valen, leder i barne- og
familietjenesten i Midtbyen i
Trondheim.

– Barn i alle samfunnslag har behov for
beskyttelse, disse høys-
tatusbarna får det i altfor
liten grad, påpeker Sol-
run Valen (bildet). Hun
er leder i barne- og fami-
lietjenesten i Midtbyen i
Trondheim, og jobber
for tida med en maste-
roppgave om nettopp
disse «nye familiene» i

barnevernet.
Valen mener det er et paradoks at vel-

dig mye av barnevernets virksomhet
handler om økonomiske ytelser av ulikt
slag, selv omdet også er viktig formange.
– Samtidig ser vi at vi kommer altfor

sent inn i forhold til noen grupper. Det er
nok slik atman ikke tenker barnevernnår
folk er pene i tøyet, har store hus og høy
stilling. Dermed er problemene blitt vel-
dig store før barnevernet kommer inn.
Jeg mener vi må endre hele tenkningen
omkring barnevern slik at også disse un-
gene og foreldrene deres kan få hjelp i
tide, sier Valen, og påpeker:
– Hvis disse familiene hadde fått hjelp

tidligere, ville vi sluppet å flytte barna ut i
så stor grad som nå. Dette er hjem som i

utgangspunktet har store ressurser og
som dermed er lettere å hjelpe. Men når
vi kommer inn, har det ofte gått for langt.
Dermed blir disse sakene langt mer al-
vorlige. Dette er barn som ofte blir plas-
sert i institusjon.
– Er dette et nytt fenomen?
– Ja og nei. Det nye er at det er doku-

mentert i en breddeundersøkelse. Dette
er en utvikling som har skjedd gradvis.
Som leder i barnevernet i mange år, har
jeg sett at det blir stadig flere i denne
gruppen svært alvorlige saker. Jeg tror
politikerne ser for segmarginaliserte lav-
statusgrupper når de tenker barnevern.
Men sånn er det jo ikke. Jeg lurer på om
departementet har tatt inn over seg den
endringen somhar skjedd.

Les i morgen:
Barnevernslederen
som selv måtte få
hjelp fra
barnevernet



«Hunbare
glappmellom
fingrene påmeg»
Hun er høyt utdannet, med god lønn og
lederstilling i barnevernet. Plutselig måtte
Gunhild be barnevernet om bistand selv.

De glemte barna
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– Jeg sprang etter henne og forsøkte
fysisk å holde henne igjen på
bussholdeplassen, stanse henne fra å
dra ut. Jeg så meg selv utenfra, det var
som å se en dårlig film. En desperat
mor, uten en sjanse, smiler Gunhild
selvironisk.
Den tidligere lederen i barnevernet
hadde aleneansvar for sine to døtre etter
at faren deres var blitt psykisk syk, da li-
vet ble kastet om kull. Den yngste datte-
ren fikk problemer.
– Jeg var i hundre prosent jobb, hadde

det greit økonomisk og følte at jeg hadde
full kontroll, også som forelder. Men så
glapp hun bare mellom fingrene på meg.
Da jeg skjønte hvor alvorlig det var, var
det for seint. Da måtte hun først så til de
grader ned i kjelleren, sier Gunhild.

For en mor
Hun velger å fortelle sin historie fordi
hun fikk sine egne fordommer rett i flei-
sen.Hennes ønske er at det skal blimind-

re tabu å be omhjelp –uansett bakgrunn.
Den yngste datteren kom stadig oftere

hjem, overstadig beruset. Noen ganger
kom hun ikke hjem i det hele tatt. Men
det skulle bli langt verre.
– Det var overraskende. Jeg mente selv

at jeg hadde gitt klare rammer og snakket
godt med døtrene mine. Men jeg ser i et-
tertid at det varmye jeg ikkehadde fanget
opp. At den yngste datteren min hadde
følt seg utenfor på et vis. Faren ville ikke
ha kontakt med døtrene sine. Det aksep-
terte den eldste, men aldri den yngste.
Hun oppsøkte faren flere ganger uten at
jeg var klar over det, og ble avvist. På
samme tid ble det slutt med kjæresten og
hun hadde stor kjærlighetssorg. Hennes
bestemor, somhunhadde et nært forhold
til, ble alvorlig syk ogdøde etter hvert. Jeg
ser nå at det var mye som var vanskelig
for henne samtidig.
Jenta skiftet miljø, og ble sammenmed

døtre til mødre Gunhild kjente til fra job-
ben. Og i dette miljøet hadde ikke Gun-
hild oversikt. Der var det heller ingen
som varslet om at jentene ruset seg, både
på alkohol og narkotika.

– Jeg husker godt den kvelden politiet
ringte og ba meg komme på glattcellen
og hente henne. Hun hadde nektet dem å
kontakte meg, rast og skreket fordi hun
hadde det så forferdelig hjemme. De var
alvorlig bekymret for hvilken mor hun
hadde.Menda jeg komkastet hun segom
halsen påmeg og blemed hjem.

Skader seg selv
Det gikk nedover. Jenta ble stadig tyn-
nere.Hun begynte å skade seg selv.
– Jeg synes det var helt forferdelig. Den

blide, glade jenta som trivdes på skolen,
somvar godt likt oghaddemange venner,
ble likeglad. Hun utviklet en typisk ru-
sadferd, bare rusen betydde noe.
Gunhild kontaktet barnevernet. Saks-

behandleren tok saken på alvor.
– Hun ble en støtte fordi hun var en

sombrydde seg og visste hvordan det var.
Samtidig fikk jeg hjelp til å lete.
For det skulle bli mye leting. Gunhild

var ute om nettene og lette, så sto hun
opp og dro på jobb.
Datteren snakket mye om døden. Hun

ville ikke leve. Gunhild ble stadig mer
desperat. Hun insisterte påmer hjelp.
– Jeg ville ha et tvangsvedtak, få henne

vekk fra byen, på en institusjon. Hun var
helt uten tanke for risiko og konsekven-
ser, det var ingen som betydde noe, ikke
søsteren, ikke jeg. Hun unndro seg om-
sorg, men klarte ikke å ta vare på seg selv.
Det var sterkt å sitte der i fylkesnemnda
og si at det var fare for liv og helse omhun
ikke ble tvangsplassert.
Datteren kom til en liten institusjon.

– Hun kom fra vondt til enda verre.
Hun ruset segmer ennnoengangder. In-
gen av ungdommene hadde førerkort,
men de stjal biler, og var borte i flere
døgn. Det var ikke bra det heller, konsta-
terer Gunhild i dag.

Slo på en bryter
Hun dro ned på besøk hver andre helg.
Gunhild opplevde at samarbeidet med
institusjonen var godt. Tilsynelatende
uten at det nyttet. Hun møtte datteras
steinansikt, nådde ikke inn. Men plutse-
lig en gang de to snakket i telefonen, end-
ret alt seg:
– Det er ei som jobber her som er så lik

deg. Det er så koselig når hun er på jobb,
sa datterami.
Med tårer i øynene husker Gunhild or-

dene som kom så overraskende. Det var
somomnoen hadde vridd omen bryter.
– Fra den dagen var alt annerledes.

Hun ville begynne på skolen igjen, jeg
støttet henne på det. Hun kuttet rusen,
fikk hjelp fra en god psykolog. Hun
hadde sett galskapen. Hun fullførte sko-
leåret og kom flyttende hjem. I regi av
barnevernet bodde hun alene på hybel.
Det gikk bra! Hun hadde skjønt at søste-
ren og jeg ikke kom til å slå hånda av
henne. At vi ville være der for henne uan-
sett. Jeg er så glad jeg klarte å stå i det.
Nå håper hun at terskelen for at andre

skal søke hjelp ikke er for høy. Selv har
hun fått et annet bilde av «brukeren».
– Jeg klarer å møte foreldre på en an-

nen måte. Jeg skjønner at dette kan skje
alle.

MARI K.
BY RISE
mari.by.rise@
adresseavisen.no
951 98 779

LAJLA
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– Politiet var alvorlig bekymret for
hvilken mor hun hadde.
GUNHILD

Adresseavisen i går

Dårlig film:
Gunhild fikk sine egne
fordommer rett i
fleisen da hun måtte
be barnevernet om
hjelp til datteren. Om
nettene lette hun
etter datteren som
ruset seg, så sto hun
opp og gikk på jobb.
Da kunne hun møte
datteren, på vei til
Trondheim Torg.
Foto: KIM NYGÅRD

FØLG SERIEN
PÅ NETT

De glemte barna
Flere saker,
bildefortellinger og
interaktiv grafikk på



8 Nyheter Tirsdag 19. april 2011

Rimi Ugla, 7-23 (8-21), søn. 10-22. Anders Wigens veg 2, tlf 72 55 45 60.
Rimi Leuthenhaven, 7-23 (8-21), søn. 10-22. Kongens gate 27, tlf 73 51 24 57.

Rimi Ugla og Rimi Leuthenhaven holder
åpent hele påsken!
Skjærtorsdag 10-22
Langfredag 10-22
Påskeaften 9-16

1. påskedag 10-22
2. påskedag 10-22

Serie De glemte barna

Kartlegger barn
på institusjon
500 barn som bor på institusjon skal få
fortelle om sitt liv og hvordan de har
det. Formålet med det omfattende
forskningsprosjektet, er å kartlegge
barnas psykiske helse for å kunne gi
dem et bedre tilbud.

Barneforskerne: Thomas Jozefiak, førsteamanuensis ved RBUP, NTNU, og Nanna Sønnichsen Kayed, seniorforsker ved
NTNU Samfunnsforskning, vil vite hva som øker sannsynligheten for god psykisk helse hos barn på institusjon, både under og
etter oppholdet der.

Fremmot 2013 skal forskere fra
NTNU Samfunnsforskning og
RBUP Midt-Norge, dybdein-
tervjue 500 barn og unge fra 12
til 23 år som bor i barnevern-
sinstitusjoner om deres psy-
kiske helse, og hvordan de om-
gås andre mennesker. Koordi-
natoren for prosjektet, Nanna
Sønnichsen Kayed ved NTNU
Samfunnsforskning, sier at det
nye med dette prosjektet er at
de går så bredt ut, samtidig
somde går dypt.

Barnas egne historier
Prosjektet er tverrfaglig og bry-

ter med tradisjonelle grenser
mellom barnevern, psykologi,
barnepsykiatri og barnemedi-
sin.
Forskerne ønsker å få frem

barnas egen historie og opple-
velse av egenhverdag,men sam-
tidig få informasjon om institu-
sjonen og hvordan den fungerer.
Først skal barn og unge dyb-
deintervjues av tre forsknings-
assistenter. Det vil være mange
spørsmål om til dels sensitive
områder, og assistentene har
derfor gått gjennom grundig
opplæring samtidig som de får
veiledning av erfarne leger og

psykologer ved behov.
Deretter vil barnas kontakt-

person ved institusjonen interv-
jues, lederen av institusjonen og
barnets lærer svarer på spørre-
skjema. Det er allerede gjen-
nomført en pilotundersøkelse,
og Kayed forteller at responsen
var interessant.
– Flere av barna og ungdom-

mene synes det var viktig å delta
slik at de kunne bidra til at andre
barn og unge får det bedre. Også
flere hovedkontakter mente at
en slik undersøkelse vil være til
hjelp for institusjonene. Og det
er det vi håper å oppnå: Vi øns-
ker å vite mer om hvilken helse-
hjelp disse barna og ungdom-
mene behøver. Oghvilke forhold
ved institusjonen som ermed på
å forverre eller forbedre deres
psykiske helse, sier Kayed.

Behovet for hjelp
Undersøkelsen er finansiert av
to direktorat: Barne-, ungdoms-
og familiedirektoratet og Helse-

direktoratet. I prosjektleder-
gruppen sitter Ann-Mari Bru-
bakk, Thomas Jozefiak, Torill
Tjelflaat og LarsWichstrøm.
– Hva er hypotesen før dere

går i gang?
– Vi regner med at det er et

udekket hjelpebehov hos disse
barna. Og som undersøkelsen
Adresseavisen skrev om i forrige
uke: Vi regner med at det er
mange av barna som ikke har
blitt sett og hørt tilstrekkelig.
Undersøkelsen vil omfatte

halvparten av alle institusjoner i
Norge. Inntil videre holdes rene
akuttinstitusjoner og institusjo-
ner for mindreårige asylsøkere
utenom, men dette blir fortlø-
pende vurdert. 2500 barn og
unge bor i dag i barnevernsinsti-
tusjoner i Norge.
Nanna Sønnichsen Kayed tror

denne forskningen også kan bi-
dra til å si noe omhvorvidt barna
og ungdommene får et tilstrek-
kelig helhetlig behandlingstil-
bud.

TIPS OSS
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Færre søker
erstatning fra
helsevesenet
● Oslo: I første kvartal i år
mottokNorsk pasientskadeer-
statning1.145 søknader. Det er1
prosent færre enn i første kvar-
tal i fjor,men størrelsen på
utbetalingene har økt. NPE
utbetalte i første kvartal i år
260millioner kroner, en øk-
ning på 43 prosent sammen-
lignetmed i fjor.©NTB

Tar stilling i
voldtektssak
● Oslo:Politiet skal ta stilling
til omden siktede18-åringen
og de tomennene som ermis-
tenkt for å hamedvirket til
voldtekten på et utestedet
Temptation (bildet) i Oslo natt
til lørdag, skal fremstilles for
varetektsfengsling. – Vi av-
hørte18-åringen søndag.Nå
avhører vi to som skal hamed-
virket til voldtekten. De har
status sommistenkte, sier
politiadvokat Cecilie Schløsser
Møller i Oslo politidistrikt.©NTB

Tapte Ida-strid
● Oslo:Postordrefirmaet
International Trade Service får
lov til å bruke navnet Ida sam-
menmed bilde av Ida-fossilet
som logo på sine produkter.
NaturhistoriskMuseum iOslo
oppfordrer folk til å boikotte
varene. Postordrefirmaet har
ingenting å gjøremed fossilet,
men kommuseet i forkjøpet,
melderNRK.©NTB

Gratulerte
polekspedisjon
● Nordpolen:PrinsHarry har
sendt sine gratulasjoner til den
britiske veldedighetsekspedi-
sjonenWalkingWith the
Wounded som lørdag kveld
nådde fram til Nordpolen.
Prinsen var selvmed den første
uken av polturen som ledes av
polfarer Inge Solheim. – Jeg er
overlykkelig over at karene
klarte det.De bør være utrolig
stolte av å ha satt denne ver-
densrekorden, saHarry.©NTB
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Trønder-
energi
vil betale

Del1 | side 28

Kongelig
bryllups-
camping
Ivrige rojalister har
allerede i flere døgn cam-
pet foran Westminster
Abbey i London. De vil ha
den beste utsikten til mor-
gendagens prinsebryllup.

Del1 | side 22 og 23

Ikke råd
til1.mai-
gudstjeneste
Ledelsen i domkirken ser
seg ikke råd til å lønne
kirketjeneren. – Jeg er
opprørt og lei meg, sier
prest Lars Sperre.

Del1 | side18 og19

40 prosent flere barn tas akutt av barnevernet:

Adresseavisen dokumenterer i dag at både barn og foreldres liv står i fare når
barn og unge hentes ut av hjemmet etter et akuttvedtak i barnevernet. Draps-
trusler, politi og våpen er ikke uvanlig. Det viser en gjennomgang av samtlige
akuttvedtak i ett år.

Politi og håndjern: Adresseavisens gjennomgang avslører at knivtrusler, politi og håndjern ikke er uvanlig når ungdom hentes ut av
hjemmet etter akuttvedtak. Illustrasjonsfoto: VEGARD EGGEN

Grov voldmellom
foreldre og barn

De glemte barna Del1 | side14-16
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LAJLA
ELLINGSEN
lajla.ellingsen@
adresseavisen.no
951 98 717

MARI K.
BY RISE
mari.by.rise@
adresseavisen.no
951 98 779

TERJE
VISNES
terje.visnes@
adresseavisen.no
992 18 301

Grove voldsepisoder
Drapstrusler, våpen, vold og politi.
En gjennomgang av barnevernets
akuttvedtak avdekker stor
dramatikk når ungdom flyttes ut av
hjemmet.

Barnevernet har gitt Adresseavisen et
unikt, anonymisert innsyn i disse sakene.
Vår gjennomgang dokumenterer at i
mange tilfeller er både foreldre og barns
liv truet i en akutt og dramatisk situasjon.
Vold, knivtrusler, rus og psykiatri fører til
at både barn og foreldre frykter for sine
liv når barnevernet tar ungdom ut av
hjemmet gjennom såkalte akuttvedtak.
Adresseavisen har fått tilgang på slad-

dede versjoner av samtlige akuttvedtak i
Trondheim – fra et år i nær fortid. Vi vel-
ger å ikke fortelle hvilket år dette dreier
seg om, for å sikre en ytterligere anony-
misering av barna.
Dette året ble 30 barn og unge i Trond-

heim hentet ut av hjemmene sine etter et
akutt vedtak. Det vil si at situasjonen for
barnet, og i noen tilfeller også foreldrene,

ble vurdert å være så alvorlig at barnet
måtte tas ut av hjemmet umiddelbart. 20
av 30 akuttvedtak gjelder ungdom i alde-
ren 13–17 år. I flertallet av sakene som
omhandler tenåringene, er trusler om al-
vorlig vold en viktig årsak til flyttingen.
Til tross for et gjennomgående svært hø-
yt konfliktnivå, bor nesten halvparten av
disse ungdommene hjemme igjen i dag.
Her følger noen av historiene bak de

dramatiske flyttingene (resten av de 30
historiene kan du lese på adressa.no):

Per (15)
Barnevernet har vært i kontakt
med familien i en årrekke ogbistått
med hjelpetiltak. Etter bekym-

ringsmeldinger fra skolen om at gutten
er trøtt, sulten, uflidd og vanker i et belas-
tetmiljø, blir han frivillig plassert i et fos-
terhjem. Den første tiden går veldig bra,
men etter en stund oppstår det konflikter
i fosterhjemmet. Disse er også fysiske, og
fosterforeldrene opplever Per som tru-
ende. Til slutt varsler de at de ikkemakter

2007 2008 2009 2010

793
863 900

961

1189
1291

1209

1360
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Antall planlagt omsorgsovertagelse
i fylkesnemda
Nasjonale tall

Antall akuttvedtak
Nasjonale tall

Kilde: Sentralenheten for fylkesnemdene

+14%

+21%

40prosent
flere barn
tas akutt
Fra i fjor til i år har antall akuttsaker i barnevernet
økt med hele 40 prosent i Trøndelag, viser helt
ferske tall fra fylkesnemndna.

Det er fylkesnemndene som
bestemmer om barn skal flyttes ut av
sine hjem.
Dette kan skje gjennom planlagte om-
sorgsovertagelser mot foreldrenes vilje,
hvor barnevernet legger frem argumen-
tene fra kommunens side. Men en stor
andel, og stadig større andel, handler om
omsorgsovertagelser som skjer akutt. I
slike tilfeller vurderer barnevernet at det
er fare for barnets liv og helse og tar un-
gene ut av hjemmet øyeblikkelig med et
akuttvedtak. Helt ferske tall fra fylkes-
nemnda i Sør- ogNord-Trøndelag viser at
det i perioden 01.01.2011 til 15.04.2011 har
vært en økning på 40 prosent sammen-
lignet med samme periode i fjor (fra 26
akutte saker i fjor til 42 saker i år).

Flere akuttsaker nasjonalt
Faktisk er det slik at fylkesnemndene i
landet som helhet, behandler flere akut-
tvedtak årlig enn planlagte omsorgsover-
takelser. Nasjonale tall som Adresseavi-
sen har hentet inn fra Sentralenheten for
fylkesnemnda, viser at fylkesnemndene
behandlet 1360 akuttplasseringer i fjor,
mens det «bare» var 961 sakermed plan-
lagte omsorgsovertagelser (se tabell).
Leder av fylkesnemnda i Sør- og Nord-

Trøndelag, Liv M. Marum, er svært be-
kymret for at det blir stadig flere akutte

saker.
– I flere saker ser vi at barnevernet for

lenge har forsøktmed hjelpetiltak uten at
barnas omsorgssituasjon er blitt godnok.
Resultatet er mange akuttplasseringer
fordi det har gått for langt: Omsorgssitu-
asjonenhar blitt så dårlig at det er fare for
at barnet kan komme vesentlig til skade.
Dersom barnevernet hadde gått inn tidli-
gere med tyngre hjelpetiltak, eller med
begjæring om omsorgsovertakelse,
kunne en unngått å utsette barna for en
akuttplassering, som i seg selv er en stor
belastning for både barn og foreldre.

Ressursmangel?
– Hvorfor blir såmange barn tatt akutt?
– Ressursmangel kan være en medvir-

kende årsak til at barnevernet flere gan-
ger venter for lengemed en grundig kart-
legging av familien. En tidlig kartlegging
er viktig for å unngå akuttsituasjoner. Da
kan man i stedet planlegge for en om-
sorgsovertakelse. En annen årsak kan
være at barnevernet vegrer seg for å gripe
inn fordi det er et alvorlig inngrep å ta
barna fra foreldrene. Det fører til at forel-
dre får for mange sjanser på bekostning
av barnas beste,menerMarum.
Marum erkjenner at en ikke kan

komme unna noen akutte plasseringer.
Men hun mener at det i mange saker
kunne vært unngått, både av hensyn til
barnet,men også foreldrene.
Hun er tilfreds med at det er en økning

av omsorgsovertagelser blant de aller
minste barna, slik Adresseavisen nylig
skrev. Det er 35 prosent flere 0-3 åringer
som blir tatt ut av hjemmene sine i 2009,
sammenlignetmed 2002.
– Vi i fylkesnemnda ser mange eldre

barn som er svært skadet i sin utvikling
fordi de har levd med omsorgssvikt over
lang tid. Det er vondt å se fordi noe av det
de har utsatt for, kunne vært avverget.

– En tidlig kartlegging
er viktig for å unngå
akuttsituasjoner.
LIV M. MARUM, leder av fylkesnemnda

TIPS OSS
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mellom foreldre og barn
å ha ham boende lenger. I møtet der det
avgjøres at han må flytte, gråter Per og
ser for det meste ned i bordet. Han sier
han er trist og lei seg og bekymret for
framtida. I dag bor Per på hybel med tett
oppfølging.

Anne (16)
Etter en tøff periode med mob-
bing, forteller Anne til legen sin at
hun har fått tanker om å skade de

som plager henne. Hun sier at dersom
hun ikke får hjelp av psykolog, vil hun en-
ten ta livet sitt – eller ta livet av mob-
berne. BUP mener at situasjonen ikke er
akutt der og da, men at jenta har behov
for rask behandling. Hun blir plassert på
institusjon. Nå bor Anne hjemme igjen,
og det er satt inn støttetiltak.

Ståle (14)
Etter en konflikt mellom Ståle og
faren, truer gutten med å ta livet
sitt dersom han sendes hjem. Etter

et opphold i beredskapshjem flytter han
hjem. Konflikten med far blusser opp,
gutten snakker omådrepe faren. Ståle fø-
ler selv seg truet av far. I samtalemedbar-
nevernet forteller gutten at han har lurt
på hvor han skulle gjøre av liket. Da plas-
seres han i et beredskapshjem. Deretter
flyttes han hjem til far igjen. Nå går Ståle
på skole et annet sted i landet.

Kristian (15)
Kristian blir hentet av politiet etter
et basketak med faren. Gutten vir-
ker forkommen, han er hoven og

har sår i ansiktet og sier at far ble ra-
sende. Han forteller at faren har slått
ham så lenge han kan huske. Denne da-
gen sier Kristian at faren slo ham i ansik-
tet med knyttneven. Deretter truet Kris-
tian farenmed kniv, faren rømte ut av hu-
set og politiet ble varslet. Så ble Kristian
fraktet til politistasjonen i håndjern. Mo-
ren er bekymret for sønnens psykiske
helse. Kristian flyttes til en institusjon.
Der bor han ennå.

Karin (15)
Mor sier til barnevernet at hun ikke
klarer å ta vare på datteren, hun er
helt utslitt. Hun forteller at Karin

har tegnet seg selv med blødende hånd-
ledd. En psykolog foretar en suicidalvur-
dering, og i løpet av denne samtalen for-
teller Karin at moren har slått henne helt
siden hun var lita. Mor bekrefter senere
dette. Jenta plasseres på institusjon. Nå
bor hun hjemme igjen, og hun har tilbud
omavlastning.

Roger (13)
Da gutten var 12 ble han utsatt for
vold fra mor. Nå sier mor til barne-
vernet at hun ikke greier å ta seg av

Roger lenger. Han kommer med trusler
og kan være fysisk utagerende. Mor for-
teller at hun er konstant engstelig. Skolen
sier at Roger ikke er slik der, men at de
opplever ham som trøtt og trist. Etter en
periode på institusjon har Roger nå flyt-
tet hjem igjen. Familien mottar råd og
veiledning.

Kristine (15)
Foreldrene forteller at Kristine ru-
ser seg, forsvinner fra hjemmet og
dropper ut av skolen. Når barne-

vernet kommer, er jenta tydelig ruset.
Hun gråter og sier hun trenger rusen for
å slippe å tenke. Kristine har også sagt at
hun ikke ønsker å leve mer. Faren sier
han ikke makter å sette grenser, han har
ikkemer å gi. I samrådmed far ber barne-
vernet om politibistand når jenta skal
hentes. Da Kristine ser faren, går hun til
fysisk angrep på hamog politiet må ta
henne i holdegrep. Jenta roer seg etter
noen minutter. Etter en periode på insti-
tusjon, bor jenta nå hjemme.

Les flere historier
på neste side >>>

Overtar omsorgen: Kvammen akuttmottak er et av stedene barna kan bli sendt når barnevernet tar dem ut av hjemmet fordi de mener det er fare for barnas helse og sikkerhet.
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De glemte barna
Flere saker, bildefortellinger og
interaktiv grafikk på

Grete (13)
Moren til Grete er i et rusbelastet
miljø, og jenta har bodd mye hos
tanten og onkelen sin. Grete har i

en periode ruset seg og blitt tatt for flere
tyverier. Etter en episode der hun prøvde
å tenne på et butikksenter i nærmiljøet,
ble hun hentet av barnevernet. Jenta bor
nå i fosterhjem.

Lars (13)
Barnevernet har fulgt familien pe-
riodevis i flere år. Far skal ha vært
voldelig mot både mor og barn, og

det er mistanke om rus. Mor og far er nå
skilt, og mor sier til barnevernet at hun
ikke er i stand til å gi Lars den omsorgen
han trenger. Lars sier til barnevernet at
han kjenner til mangemåter å skademor
på, at han hater henne og at hvis det ikke
hadde vært for loven, skulle han skadet
henne alvorlig. Barnevernet tror Lars er
påvirket av far. Gutten plasseres på insti-
tusjon,men han bor nå hjemme igjen.

Sissel (14)
Sissel har i en periode gått til be-
handling i BUP etter at foreldrene
ble skilt. Nå bor hun sammenmed

mor. En bekjent varsler barnevernet om
at jenta har det svært vanskelig hjemme,
hun har stadig blåmerker og sår etter
vold fra mor. Mor skal også ha truet dat-
teren med kniv ved en anledning, og hun
sliter med alvorlige depresjoner. Sissel
mottar hyppig sovetabletter fra moren.
Jenta plasseres på institusjon, men blir
deretter flyttet hjem til far.

Renate (16)
Renate forteller at hun regelmessig
utsettes for vold fra mor. Ulike
plasseringer andre steder har blitt

prøvd, uten at det har fungert. Nå opple-
ver barnevernet jenta som deprimert, og
legen henviser henne som hastesak til
BUP. Renate bor nå i et fosterhjem.

Lotte (15)
Etter en episode i byen, der Lotte
hadde ruset seg og blitt voldelig,
sier mor at hun ikke er i stand til å

ta seg av jenta. Nede på barnevernsvakta
blir de mer og mer bekymret for jentas
psykiske helse, hun rugger frem og til-
bake og sier at hun har kort tid igjen å
leve. Skolen forteller om negativ adferd
som har blitt forverret. Lotte plasseres på
institusjon og bor der ennå.

Jens (16)
Jens og moren hans har opplevd
mye vold fra far. Den unge gutten
sliter også selv med sitt eget tem-

perament oghar fått hjelp av barnevernet
til dette. Jens ermotivert for skole, og han
viser stor vilje til å prestere. Men han sli-
ter med rusbruk og sier at han trenger
mer hjelp enn det han har fått. Så topper
alt seg en kveld. Han drikker, slåss, settes
i arresten. Etter en rolig samtalemedbar-
nevernsvakta blir han kjørt hjem.Men så
sprekker han igjen og raserer inngangs-
partiet på huset. Mor opplever det som
truende og rømmer huset bakveien. Så
angrer Jens seg.Hanbegynner å rydde og
ordne opp etter seg. Men mor gråter og

sier hun er redd ham. Da blir gutten hen-
tet og tattmed til en institusjon. I dag bor
han i fosterhjem.

Atle (15)
Midt på natta kommer Atle til poli-
tiet og sier at han ikke har noe sted
å bo. Han forteller at han rømte

hjemmefra for en stund siden etter at han
ble truet med juling av stefaren. Han har
ringt på hjemme, men får ikke komme
inn. Etter noen måneder på institusjon
flyttet gutten hjem igjen.

Hassan (17)
Hassan har ved flere anledninger
vært voldelig mot sine foreldre, i
perioder skjer det daglig. Gutten

har flere ganger truet med kniv, og forel-
drene ligger alltid med soveromsdøra
låst. Flere tiltak er forsøkt, uten at noehar
hjulpet. Etter en alvorlig episode der
Hassan angriper begge foreldrene og
truer med kniv, tilkalles politiet. De må
legge gutten i bakken. Senere på kvelden
blir Hassan henvist til BUP. Barnevernet
frykter at foreldrene kan bli drept i verste
fall dersom Hassan blir boende hjemme.
Gutten bor i dag på institusjon.

Åge (16)
Etter alvorlige opplysninger om
guttens omsorgssituasjon, blir det
avtalt telefontilsyn over helga. Da

forteller gutten at han er livredd og ligger
med kniv i senga fordi faren har sagt han
skal drepe ham. Foreldrene selv sier de er

redde for at sønnen skal skade dem med
kniven. Barnevernsvakta velger å av-
vente til neste dag med å komme på be-
søk. Da blir situasjonen vurdert som så
alvorlig at Åge blir tatt ut av hjemmet
umiddelbart. Han blir plassert på en in-
stitusjon, der han beskrives som redd,
forskremt og med tvangshandlinger. Et-
ter en periode rømmer Åge, og barnever-
net tror han er i utlandet sammen med
moren.
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Alvorlig syke barn
sendes i håndjern
Alvorlig syke barnevernsbarn kan bli
iført håndjern og plassert i
arrestlokaler. Årsaken er for få
akuttplasser i regionen, mener ansatte
ved barnevernvakta. De slår alarm om
måten de tvinges til å behandle barn på.

I går avdekket Adresseavisens
gjennomgang av akutte
plasseringer av
barnevernsbarn gjennom et
helt år at til dels svært syk
ungdom i flere tilfeller blir
brakt til arresten.
Dette bekreftes av Barnevern-
vakta i Trondheim. De ansatte
der ønsker nå å fortelle om en si-
tuasjon de mener er uholdbar.
En situasjon som i verste fall fø-
rer til at barn og unge som er til
fare for seg selv, kan behandles
somkriminelle.
Den vanlige torsdagen Adres-

seavisen kommer for å intervjue
de ansatte, har to ungdommer
blitt brakt inn, uavhengig av
hverandre. Begge hadde vært
utagerende og truende med
kniv.

Spotmarked
Når slike ting skjer, må det av-
klares hvilket tilbud disse barna
skal få. Hvis ungdommen ikke
kan dra hjem igjen, er alternati-
vet enten psykiatrien eller en
barnevernsinstitusjon. Dettemå
de ansatte ved Barnevernvakta
finne ut av raskest mulig. Pro-

blemet er at akuttkapasiteten
her i regionen er såpass begren-
set, at det kan tamange timer før
de ansatte finner ut hvilket til-
bud de har til de aktuelle ung-
dommene. Og når de får et til-
bud, kan det være på en annen
kant av landet.
I en egen anbudsrunde som

Bufetat (statens barnevern)
gjennomfører, er det lagt inn
pris på«spotplasser».Det er alt-
så et slags spotmarked for bar-
nevernsbarn i en akutt situa-
sjon. Og når det er fullt på insti-
tusjonen Kvammen i Trøndelag
(som er nærmeste plasserings-
sted), blir ungdommen sendt for
eksempel til Tromsø eller Ber-
gen. Og da kan bistand fra poli-
tiet være nødvendig. Det betyr i
praksis at et barn som er i en
ustabil situasjon, i fare for seg
selv og andre, kan plasseres i po-
litibil i håndjern, på vei til en in-
stitusjon staten har funnet til
barnet.
– Vi klarer å få ungdommen

til Kvammen uten hjelp fra poli-
tiet.Det er en litenhalvtimehvor
to av oss sitter sammen med
ungdommen og klarer å roe han

ned.Men skal du over fjellet i bil
i 12 timer, går ikke det med barn
som er så psykisk ustabile, for-
teller Hilde Sjøhagen, som har
lang fartstid i det akutte barne-
vernet.

Politiet må frakte
Det har i langt tid vært viet stor
oppmerksomhet at politiet er
nødt til å frakte psykiatriske pa-
sienter. Denne praksisen er nå
endret i noen byer i Norge, og
psykisk syke skal i stedet fraktes
av ambulansepersonell.
– Men at politiet må frakte

barnevernsbarn til en annen
kant av landet, har ikke vært noe
tema i offentligheten, konstate-
rer daglig leder av barnevern-
svakta i Trondheim, Berit
Skauge.
Hun og de ansatte, Hilde Sjø-

hagen og Mirjam Nørstebø, be-
krefter en praksis der politiet er
involvert i barnevernarbeidet
for akutt hjelpetrengende ung-
dom – rett og slett for at barne-
vernsvakta skal få utført jobben
sin. For å hjelpe barnevernsar-
beiderne, har politiet gitt anled-
ning til at barna plasseres i ar-
restlokalene til politiet i påvente
av en plass som Bufetat tilbyr.
Dette er lokaler alle arrestanter
bringes til.
Berit Skauge rister på hodet.
– Det gjør noe med oss. Orga-

nisatoriske forhold tvinger frem
en praksis som er langt fra det å
ha ungdommens beste i fokus.
Dette er helt feil måte å be-
handle barn somer livredde.Det
gir meg en Guantanamo-følel-
se: Jeg blir tvunget til å gjøre noe
jeg mener er veldig feil, sier
Skauge og fortsetter:
– Frykten er at dette blir ak-

septabel praksis. Politiet reage-
rer og har etiske motforestillin-
ger mot å behandle utagerende
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– Dette er helt feil måte å behandle barn
som er livredde. Det gir meg en
Guantanamo-følelse.
BERIT SKAUGE, leder av barnevernsvakta

- Fungerer godt, totalt sett
Bufetat sentralt ønsket ikke å
kommentere barnevernvaktas
kritikk, og henviser i stedet til
regionleder i regionMidt, Jonny
Berg. Han sier at det er relativt
sjelden at kapasiteten på akutt-
plasser i regionen ikke er til
stede. Av de 30 akuttsakene som
Adresseavisen omtalte i går, an-
slår han at to av barna ble sendt
utenfor regionen.
– For det enkelte barnet, er ut-

vilsomt det svært dramatisk og
veldig tøft å settes i arresten og
eventuelt sendes langt av gårde.
Vi har jevnlige evalueringermed
Trondheim kommune, og totalt
sett er vi enige om at den gene-
relle akuttberedskapen fungerer

godt.
– Kan man si det når man risike-
rer å sende svært syke barn iført
håndjern over lange streknin-
ger?
– Akuttkapasiteten er bra, vi
har om lag 70 prosent belegg på
Kvammen akuttinstitusjon.
Men så er det noen topper, hvor
det kan oppstå uheldige situa-
sjoner. Det er klart at jo lenger
tid et barn er i håndjern på vei et
sted, jo verre er det. Det er sær-
deles beklagelig i de tilfellene
det skjer.
– Men vil dere gjøre noe med
det?
– Det er et dilemma å skulle ha
veldig mye større kapasitet stå-

ende. Det er løpende vurderin-
ger vi gjør, og slik vi vurderer det
nå må vi akseptere at barn må
sendes utenfor regionen i en-
kelte tilfeller.
– De ansatte på barnevernvakta
mener at økonomi går foran
etikk?
– Alt barnevern må forholde
seg til ressursrammer. Det
handler om å lage best mulig
barnevern innenfor de ram-
mene vi har. Vi er svært opptatt
av å redusere antall akuttplasse-
ringer fordi de er svært belas-
tende for både barn og foreldre.
Og for de ansatte på barnevern-
vakta, som utvilsomt har en av
demest krevende jobbene.

og syke ungdommer slik. Vi
hadde ønsket at det statlige bar-
nevernet hadde vektlagt etiske
perspektiv mer enn de økono-
miske når ungdom skal plasse-
res. Vi frykter rett og slett at den
menneskelige siden kommer i
skyggen på grunn av økonomis-
ke hensyn.

En krenkelse
Slik situasjonen er nå, opplever
ikke de ansatte å ha noe valg:
– Vår jobb er å ta de ti til tjue

telefonene som skal til for å
finne et tilbud til barnet. Og i
mellomtiden må ungdommen
sikres av hensyn til seg selv og
omgivelsene, forklarer Hilde
Sjøhagen.
– Hva kan bøte på problemet?
– Drømmen er at vi har en

åpen plass også for de over 12 år,
slik vi har for de under 12 år på
Heggelia, svarerNørstebø.
– Vi skjønner at det ikke er

muligmed akuttplasser på hvert
et nes.Men når kapasiteten er så
liten som nå, blir det i praksis en
måte å holde antall akuttplasse-
ringer nede. Tenk å være 16 år,
ha store problemermed seg selv,
bli fraktet av politiet, og våkne
opp på en annen kant av landet,
sier Skauge.
– Måten vi behandler disse

barna på, er en krenkelse. Vi
som jobber i dette, kjenner det-
på kroppen, sier Sjøhagen.

Slår alarm: De to erfarne barnevernsarbeiderne i det akutte barne-
vernet, Hilde Sjøhagen (t.v) og Berit Skauge, synes det er på tida at det
blir et tema i offentligheten at politiet må frakte barnevernsbarn til en
annen kant av landet. Foto: KIM NYGÅRD

– At politiet må
frakte barneverns-
barn til en annen
kant av landet, har
ikke vært noe tema
i offentligheten
BERIT SKAUGE, leder av barnevernsvakta

LAJLA
ELLINGSEN
lajla.ellingsen@
adresseavisen.no
951 98 717

MARI K.
BY RISE
mari.by.rise@
adresseavisen.no
951 98 779

VEGARD
EGGEN
vegard.eggen@
adresseavisen.no
913 23 637

Adresseavisen i går
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Satt i arresten: Den torsdagen Adresseavisen kom for å intervjue de ansatte på barnevernvakta, hadde to ungdommer blitt brakt inn. Begge
hadde vært utagerende og truende med kniv. Arrestelokalet er ofte «løsningen» i slike tilfeller, mens barnevernvakta jobber for å få plass på akut-
tinstitusjon. Bildet fra arresten er tatt ved en annen anledning. Arkivfoto: VEGARD EGGEN

«Sett fra
politiets
side, er
dette be-
klagelig»
Politiet bekrefter at de
unntaksvis er nødt til å
bruke arrestlokalet til syke
barn som er en fare for seg
selv og andre.

Arve Nordtvedt
(bildet), som er
politistasjons-
sjef ved Sen-
trum politista-
sjon i Trond-
heim, bekrefter
bildet som bar-
nevernvakten

tegner. Han legger ikke skjul på
at dette er noen av de verste opp-
gavene politiet utfører.
– Når barnevernet ber om bi-

stand for å gjennomføre sin
oppgave, så er det vår oppgave å
gjøre det. Det kan være snakk
om trusler og maktbruk hvor
barnevernets folk er utrygge.
Dette er vanskelige saker for po-
litiet. Vi liker veldig lite å måtte
bruke makt, men vi har en lov-
messig plikt til å sørge for
tvangsplassering hvis det skal
skje.
– Det hender også at syke ung-
dommer plasseres i arrestloka-
lene?
– Det er riktig. Om situasjonen
trekker ut i tid og barnevernet
ikke klarer å håndtere ungdom-
men, så må vi inn i bildet. Det
skjer ikke ofte, men da må vi
sette av en egenperson til å over-
våke ungdommen, ut fra sikker-
hetsmessige årsaker. Da blir en
person bundet opp til dette, og
det går jo ut over våre øvrige gjø-
remål.
– Men det er arrestlokale som
benyttes?
– Det er korrekt, arresten er det
best egnede lokalet til å passe på
dem. Men de blir ikke fengslet,
de sitter ikke på en egen celle,
understrekerNordtvedt.

Tøft for politiet
Nordtvedt synes det blir feil å
slippe Adresseavisens fotograf
inn for å fotografere arresten
hvor ungdommen blir plassert,
fordi en da kan få inntrykk av at
det er en vanlig foreteelse at syke
ungdommer blir plassert her.
– Selv omdet er sjelden, er det

sett fra politiets side og ut fra et
menneskelig ståsted, svært be-
klagelig. Ungdommen dette
gjelder er jo ikke kriminelle. De
er syke.
– Gjør det at det blir verre et
oppdrag for dere?
– Ja! Unger som setter seg til
motverge, er ikke bra. Det er en
type oppdrag mannskapene
kvier seg for. Det er mye verre å
brukemaktmot et barn.
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- Barne-
verns-
løftet
gir oss
ny profil
Landsmøte i KrF

KrFs nyvalgte leder Knut Arild Hareide
sier at full barnevernsdekning er «en
utrolig viktig sak som står høyt på lista»
i framtidige regjeringsforhandlinger.

I et intervju med
Adresseavisen understreker
KrFs nye leder at satsing på
barnevernet vil være en
kjernesak for partiet i årene
som kommer.
Aldri før har partiet gjort så
konkrete, forpliktende lands-
møtevedtak på barnevern.
Partiet ønsker full barne-

vernsdekning innen 2017. Det vil
si nok behandlingskapasitet i
det kommunale barnevernet,
nok fosterhjemsplasser og insti-
tusjonsplasser, nok kapasitet i
fylkesnemndene, tilstrekkelig
antall tilsynsførere og rett til et-
tervern fram til 23 år. Målet er å
nå full fosterhjemsdekning in-
nen 2013 – slik at ingen barnmå
stå i kø for å få et varig hjem.

- Løftet KrFs anseelse
Det er stortingsrepresentantØy-
vind Håbrekke fra Sør-Trønde-
lag som har jobbet fram partiets
nye profil:
– Barnevernsløftet – som Øy-

vind har æren for – har gitt oss
en ny, politisk profil de siste to
årene. Denne saken er utrolig
viktig for oss, og den har løftet
KrFs anseelse på et svært viktig
felt. Foreløpig har ikke regje-
ringspartiene blitt med på noen
av våre forslag. Men dette er en
sak vi har gode muligheter til å
vinne frammed i forhandlinger,
sierHareide.
– Er årsaken til at barnevernet

ikke har blitt løftet fram politisk
at dette angår ressurssvake
grupper, og at det dermed ikke
er en god valgkampsak?
– Jeg tror dette er en god valg-

kampsak. Det er mange som
ikke er direkte berørt, men like-

vel er opptatt av dette. Jeg har
ikke gått inn i politikken for å
lage partiprogram som tekkes
velgerne, men for å jobbe med
det som er viktig, sierHareide.

- Nedslående for regjeringen
Adresseavisen fortalte før hel-
gen om en dramatisk virkelighet
som utspiller seg når barnever-
net henter ungdom ut av hjem-
mene gjennom akuttvedtak.
Psykisk syke barn risikerer å bli
iført håndjern og fraktet over
lange avstander til ledig institu-
sjonsplass. Det hender også at
de plasseres i arrestlokaler.
– For regjeringenmå det være

nedslående å lese Adresseavi-
sens statusrapport om det
akutte barnevernet – både ut
ifra menneskelige hensyn og
hva vi prioriterer som samfunn.
Vi ønsker å sørge for at familiene
settes i stand til å håndtere li-
vene sine slik at man kan unngå
at barnevernetmå gripe inn.

- Kan ikke stå alene
– Hvor mye penger vil dere bru-
ke på å nåmålene?
- Vi har ikke tallfestet dette.

Det ble heller ikke gjort i forbin-
delse om målet med full barne-
hagedekning. Men vi skal fylle
de hullene som er der, forsikrer
ØyvindHåbrekke.
– Bør disse pengene øremer-

kes, slik at ikke kommunene
fristes til å bruke dem på eldre
og skole?
– I en opptrappingsfase er

øremerking et godt virkemiddel.
Og så er det viktigste å få politisk
gjennomslaghos de andre parti-
ene. Vi kan ikke stå helt alene,
sierHareide.
LAJLA ELLINGSEN
MARI K. BY RISE 07200
redaksjon@adresseavisen.no

De glemte barna: Under valgkampen i 2009 omtalte Adresseavisen for første gang «De glemte barna».
Det ble startskuddet for Øyvind Håbrekkes (t.h. på bildet) arbeid med å løfte satsingen på barnevern i KrF.
– Denne saken er utrolig viktig for oss, og har løftet vår anseelse på et viktig felt, sier nyvalgt partileder Knut
Arild Hareide (t.v.). Foto: VEGARD EGGEN

Krever at KrF velger
side i Trondheim
Frp er dypt indignert og
skuffet over at KrFs nye
frontfigur i Trondheim,
Geirmund Lykke, ikke vil
avklare hvilken side han står
på før valget.

Det er Adresseavisens artikkel
lørdag, der Ap-ordfører Rita Ot-
tervik var på heftig KrF-frieri,
som har provosert Frps ordfø-
rerkandidat i Trondheim. Otter-
vik omtalte KrFs nye førstekan-
didat i svært rosende ordelag.
– Det Rita gjør er helt greit.

Men jeg reagerer sterkt på Geir-
mund Lykkes reaksjon på dette.
I Adresseavisen lørdag er han
helt tydelig på at han ikke vil
binde seg til noen sider før val-
get. Det er uholdbart: Skal ikke
velgerne få vite om de gir en
stemme til fortsatt rødgrønt
samarbeid om de stemmer KrF?
Det nekter jeg å tro at KrFs vel-
gere vil akseptere, sier en svært
provosert Kristian Dahlberg
Hauge (bildet) – Frps ordfører-
kandidat i Trondheim.

- KrF ut av norsk politikk
Dahlberg Hauge viser til at ny-
valgt partileder Knut Arild Ha-
reide har lovet å ta regjerings-
diskusjonen i KrF før stortings-
valget neste år, og at Trondheim

KrF derfor må gjøre tilsvarende
før lokalvalget.
– Men Hareide har jo ikke lo-

vet annet enn at de skal ta disku-
sjonen, ikke at de skal velge
side?
– Den debatten må ende med

en konklusjon. Ellers er KrF ute
av norsk politikk, framholder
DahlbergHauge og fortsetter:
– De må forstå at de ikke kan

fortsette å ha ett bein på hver
side. Spesielt ikke her i Trond-
heim, hvor vi harNorges rødeste
Ap-styre. Jeg nekter å tro at KrFs
velgere aksepterer at de skal
sette seg nedmed SV.
– Er ikke det nettopp et sen-

trumsparti sitt privilegium – å
ikke velge én side?
– Ikke i den situasjonen vi har

i Trondheim. Vi har hatt et rød-

grønt styre i åtte år. På samme
tid har vi på borgerlig side bygd
opp et tett samarbeid. De posi-
sjonene KrF har i Trondheim,
har de på grunn av samarbeidet
med Høyre og oss. Det skulle
bare mangle at de forteller sine
nære samarbeidspartnere omde
har tenkt å fortsette samarbei-
det.

Kan ikke nullstille
– Er det surt klima på ikke-sosi-
alistisk side nå?
– Nei, det er ingen sur stem-

ning. Vi har et utmerket forhold,
både politisk og personlig som
er etablert over flere år.
–MennåharKrF enny første-

kandidat?
– Det kan ikke være slik at en

helt ny kandidat skal nullstille
alle bindinger. Det går ikke an –
både av hensyn til samarbeids-
partnerne, men ikke minst vel-
gerne.
–Menallerede for fire år siden

var det jo bare så vidt KrF ble en
del av de rødgrønne, om ikke SV
hadde satt ned foten?
– Det er riktig at leflingen

med de rødgrønne ikke er ny.
Men situasjonen er spesiell: Et-
ter åtte år med dette styret, vil
velgerne vite om de stemmer på
endring.
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LAKSEPORSJONU/SKINNOGBEN

ISFJORD frysevare 4x100 g. 72,50/kg

RØKT KJØTTPØLSE

KLØVERKJØTT 840 g. 22,62/kg

GRILLET KYLLINGLÅR
KLØVERKYLLING 750g. 38,67/kg

STRIMLETSVINEKJØTT
KLØVERKJØTT 300 g. 63,34/kg

NYKVERNETKJØTTDEIG
KLØVERKJØTT 400g. 47,50/kg

bunnpris.no/middag • mobil.bunnpris.no/middag
GJELDER KUN PRIVATE HUSHOLDNINGER.
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Ikke flertall
for full lønn
● KrF:Britt TønneHaugan,
Bjørg Tørresdal ogNord-Trøn-
delags forslag omå gi en gjen-
nomsnittslønn (mellom
200 000 og 300 000) til alle
kvinner som føder barn, fikk
ikke flertall påKrFs landsmøte i
helga. I stedet ble det vedtatt en
familiepakke hvor det inngår et
forslag om2G til alle fødende.

- Regjering mer
krevende enn bekjennelse
● KrF:Knut ArildHareide tror at regjeringsdiskusjonen i KrF vil
bli endamer krevende for partiet enn diskusjonen ombekjennelse i
forkant av dette landsmøtet. Hareide vil at partiet venter til etter
lokalvalgetmed å ta debatten. –Hvis jeg sov dårlig i natt, er det på
grunn av den debatten.Men jeg sov godt i natt, forsikretHareide.

Troskrav
på vei ut
● KrF:Etter en lang diskusjon
fredag kveld var det klart: KrF
forandret sin paragraf12med et
overveldende flertall. Det betyr
at landsmøtet ga grønt lys for
eventuelt å fjerne bekjennelses-
paragrafen på neste landsmøte.
En prøvevotering viste at kun
1/4 ønsket å beholde dagens be-
kjennelsesparagraf.

Avtroppende KrF-leder Dagfinn Høybråten ble takket av med
applaus fra landsmøtesalen.
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Barneminister Audun Lysbakken (SV) sier at
barnevern aldri vil dominere en norsk valgkamp,
fordi velgere flest ikke setter barnevern først.

- Barnevern vil aldri bli
– Hadde jeg kun vært opptatt av
velgeroppslutning, ville jeg ikke
prioritert barnevern som jobb nummer
én, sier han.
I dette intervjuet svarer statsråd Audun
Lysbakken på flere av utfordringene bar-
nevernet står overfor, og somAdresseavi-
sen har omtalt i sin serie om De glemte
barna. Adresseavisens gjennomgang av
akuttvedtak i Trondheim, dokumenterte
omfattende problemer i det akutte barne-
vernet. Alvorlig syke barn blir fraktet i
håndjern, og de risikerer også å bli plas-
sert i arresten i påvente av enmer perma-
nent løsning.
– Dette er en type situasjoner vi ønsker

allerminst.Målet er at det skal fattes fær-
rest mulig akuttvedtak, fordi dette aldri
er en ønskelig måte å ta over ansvaret for
barn på. Det viktigste vi kan gjøre, er å
sette førstelinjen i det kommunale barne-
vernet i stand til å se sakene og gripe inn i
tide. Det vil gi flere mennesker, som kan
sørge for at saker ikke blir liggende så
lenge at akutte situasjoner oppstår, og
større fagmiljøer, som med større trygg-
het kan ta de vanskelige beslutningene –

og dermed få ned antallet akuttvedtak.

? Kan man akseptere at noen barn be-
handles på denne måten?

– Iutgangspunktet ikke. Så er det dess-
verre slik at i noen få situasjoner harman
ikke gode løsninger. Vi klarer ikke alltid å
forutse hvilke barn som har hvilke behov
– når. Og jeg har ikke noe annet svar på
det enn å fortsette å bygge ut kapasiteten.
Det er aldri greit å gi et barn som trenger
samfunnets hjelp et for dårlig tilbud

? Noen syke barn blir jo behandlet
som kriminelle?

– Ja, jeg har ikke bedre svar enn at vi
ikke har noe annet mål enn at ingen barn
skal møte slike forhold, og samtidig kan
vi heller ikke la være å gripe inn akutt når
det er nødvendig, sier Lysbakken og un-
drer seg:
– Hvorfor ser vi en slik utvikling? Hva

er det ved vårt samfunn som gjør at vi
hvert år ser at stadig flere barn trenger
barnevernets hjelp? Dette skjer til tross
for at vi har hatt en voldsom ressursøk-
ning etter reformen i 2004, der vi har
brukt mye penger på det statlige barne-
vernet. Jeg håper at året vi er inne i nå, er

året der det snur – fordi vi har styrket det
kommunale barnevernet.

? Hvorfor er det likevel slik at flere
barn enn noen gang trenger barne-

vernets hjelp?
– Jeg tror ikke det skyldes at vi har fått

et kaldere samfunn der flere barn går for
lut og kaldt vann. Jeg synes ikke det er
noen grunn til å romantisere fortida der
mødrene og nabokjerringene var
hjemme. Jeg tror det heller er som følger:
Da jeg vokste opp på 90-tallet, var det
fryktelig mange barn som ble utsatt for
omsorgssvikt, og som ingen så. De siste ti
årene har vi hatt en voldsom utvikling av
kvaliteten i barnevernet, og de finner sta-
dig frem til flere barn som lider under
omsorgssvikt. Man kan si at barnevernet
har blitt litt offer for sin egen framgang.
Før mente man i større grad at det som
skjer innad i familien er privat.

? Dere satte trykk på full barnehage-
dekning - og nådde målet. Kan du si

at dere vil jobbe for full barnevernsdek-
ning?
– Det begrepet har jeg diskutert med

KrFs Øyvind Håbrekke mange ganger.
Jeg synes det er veldig vanskelig å defi-
nere hva det innebærer – i motsetning til
barnehagedekning. Det er ikke lett å si
hvor mange barn som trenger barnever-
net i framtida. Jeg har valgt å organisere
barnevernsløftet i to etapper. Det ene er å
øke antallet ansatte i det kommunale bar-
nevernet. Det andre er å jobbe systema-
tiskmed å få ned fosterhjemskøene.

? Hvor mange flere ansatte trengs?
– Vi la opp til 400 nye stillinger i

år, men det er ikke noe som tyder på at vi
er imål.Men dette er likevel en økning på
12 prosent i løpet av ett år, og det er i ytter-
kant av hva som er mulig. Det utdannes
ikke mer enn 5–600 hvert år, og du har
også en avgang. Jeg er innstilt på en vi-
dere opptrapping, men dette må vi ta år
for år. Barnevern, og særlig det kommu-
nale barnevernet, er min prioritet num-
mer én i dette departementet. Nesten alle
de store pengene går nå inn i barnever-
net. Dessuten er jeg imot å sette datoer
for når vi skal ha et tilbud til alle barn som
trenger barnevernets hjelp. Hver eneste

– Vi kunne fjernet køen på dagen, dersom vi
plasserte flere barn på institusjon – eller slakket på
kravene til fosterhjemmene.
AUDUN LYSBAKKEN

Det store spørsmålet Hva er det ved vårt samfunn som gjør at vi hvert år ser at stadig flere barn trenger barnevernets hjelp, undrer barneminister Audun Lysbakken, som håper
2011er året der den utviklingen snur. Foto: GORM K. GAARE
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hovedsak i en valgkamp
dag vi ikke har det tilbudet er for dårlig.
Målet må hele tiden være å løse dette i
morgen.

? Hvorfor har barnevern aldri vært en
kjernesak for SV i valgkamp?

– Det har det vært. Ta for eksempel Ka-
rin Andersen, vår sosialpolitiker i Stor-
tinget siden 1997. Det er knapt noen som
har snakket så mye om barnevernet i
Stortinget somhenne.

? Men i eksempelvis partilederdebat-
ter, er ikke dette et tema Kristin

Halvorsen har vært opptatt av?
– Kristin har snakket om barnevern

ofte. Men for å si det sånn: Det har aldri
vært slik at barnevern har dominert en
norsk valgkamp. Sannsynligvis kommer
det aldri til å bli sånn heller. Og hvis jeg
bare var opptatt av velgeroppslutning, så
ville jeg prioritert andre, bredere ting.
Det kommer aldri til å bli sånn, at velgere
flest setter barnevern først. Men det er en
æressak for den rødgrønne regjeringen å
vise at vi klarer å høre dem som ofte ikke
høres og se dem somofte ikke synes.

? Da du ble statsråd sa du at den vik-
tigste saken for deg var integrering.

Nå er det barnevern. Hvorfor har du end-
ret syn?
– SV ønsket dette departementet, blant

annet fordi vi har satt barn og unge høyt.
Og jeg oppdaget raskt da jeg tok over, at
utfordringene i barnevernet er veldig

store. Jeg bestemte meg tidlig for at det
viktigste målet for meg var å gjøre noe
med det – både ressursmessig og organi-
satorisk. Barnevern har derfor fått større
prioritet her enn jeg var klar over da jeg
begynte. Det gjør at andre ting jeg også
brenner for ikke kan prioriteres like høyt.

? Norge ligger på Europa-toppen i an-
del fosterhjem. Er det ønskelig fram-

over også?
– Ja, det er en bevisst politikk. Vi vil

fremdeles ha behov formange institusjo-
ner, men det entydige rådet fra de barne-
vernfaglige miljøene er at flere enn de vi
har tilbudt fosterhjem vil ha bedre av
dette enn av institusjon. Vi kunne fjernet
køen på dagen, dersom vi plasserte flere
barn på institusjon – eller slakket på kra-
vene til fosterhjemmene. Vimåogså være
helt sikre på at vi plasserer barna i de rette
hjemmene. Hvis vi overtar omsorgen for
et barn, og så klarer vi ikke å skape stabi-
litet for det barnet, da har vi sviktet det
barnet veldig alvorlig.

? Hva vil du gjøre for å få ned antall
flyttinger?

– Vimå verve flere fosterhjem, og i 2011
har vi en nasjonal kampanje gående. Vi
setter også i gang ennykonkurransemel-
lom ideelle aktører om å rekruttere og
drifte fosterhjem. Jeg tror det er mange
staten ikke når, men som for eksempel
Frelsesarmeen kan nå, og da kan de få

penger til å drive slikt vervingsarbeid.

? Opptil tre fjerdedeler av ressursene i
barnevernet går til såkalt «velferds-

barnevern». Du frykter ikke at dette går
på bekostning av de mest alvorlige sa-
kene?
– Jo, det er en bekymring. Men mitt

mål er å tette ressursgapet, slik at det er
kapasitet til å gjøre begge deler. Men jeg
skal ærlig innrømme at det er en ukjent X
her – hvor lenge vil økningen av antall
barn som trenger hjelp fortsette?

? Du er ikke redd for at vi stiller for
store krav til hva en barndom skal

være i dag?
– Jeg er ikke redd for at vi i dag griper

inn for mye. Grunnen til at jeg har satt
ned utvalget som skal vurdere det biolo-
giske prinsippet, er at jeg får mange hen-
vendelser fra fagfolk som sier at det for
ofte blir et foreldrevern framfor barne-
vern. Det betyr selvfølgelig ikke at barne-
vernet ikke gjør feil og at det noen ganger
og griper inn i der man ikke burde gjort
det.Men jeg tror hovedbildet er et annet.

? En undersøkelse utført av Berit
Skauge viser at 70 prosent av sakene

var uten spor av barnets stemme?
– Det er veldig alvorlig. Vi er forpliktet

gjennom barnekonvensjonen til at barn
skal bli hørt i beslutninger som gjelder
deres hverdag, og det er ikke noe sted
dette er så viktig som i barnevernet. Det
er et moralsk spørsmål, men det handler
også om kvaliteten på barnevernet fordi
sannsynligheten for at vi tar de riktige
beslutningene øker når vi hører på barna.

? Barnevernet i Trondheim har åpnet
mappene for Adresseavisen. Hvilken

betydning kan det ha for barnevernet?
– Det mener jeg er veldig bra. Serien

avisen har kjørt, har vært bra på tomåter.
For det første representerer den noe nytt
når det gjelder systematisk mediefokus
på barnevernet, og for alle oss som er
opptatt av barnevern kan dette kun være
bra – fordi det gjør det lettere å få gjen-
nomslag for politiske endringer. For det
andre har barnevernet alt å tjene på
åpenhet, selv om det kan resultere i tøffe
medieoppslag. Barnevernet er avhengige
av folks tillit, det er tilliten som gjør at
folkmelder ifra.

MARI K. BY RISE 951 98 779
mari.by.riseadresseavisen.no

LAJLA ELLINGSEN 951 98 717
lajla.ellingsenadresseavisen.no

De glemte barna
● Adresseavisen avslutter i dag serien «De glemte barna» med et intervju med barne- og familie-
minister Audun Lysbakken.
● Serien har tatt for seg en lang rekke tema i det nye barnevernet: Det akutte barnevernet,
høystatusbarna, flyttingene, barna som ikke blir hørt, rusbarna, rettsrundene og hvordan det
gikk med de 40 barna som sto i fosterhjemskø under valgkampen 2009.

OM DENNE SERIEN

Adresseavisen 21. mars Adresseavisen 11. april

Adresseavisen 15. aprilAdresseavisen 22. mars

Adresseavisen 25. mars

Adresseavisen 29. mars

Adresseavisen 28. april

Adresseavisen 29. april

Les barneminister Audun Lysbakkens
kronikk om barnevern i Del 2 side 13
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