
• Serien startet en kveldsvakt høsten 
2009. Vi fikk en telefon fra Bufetat om at 
det stod mange fosterbarn i kø. 

 

• Det kunne blitt en notis, men det var 
valgkamp og vi øynet en mulighet… 

 







• Én ting var å intervjue saksbehandlerne 

om de enkelte barna. Nå ønsket vi 

dokumenter. Helst barnas mapper. Men 

kunne vi? 

 

• Taushetsplikten – barnevernet 

 

• Etikken – barna og familiene 



• Konklusjon: Vi ønsket barnas mapper.  

 

• Ikke prinsipielt forskjellig fra det vi 
allerede hadde gjort mht barna.  

 

• Men journalistisk sett mye mer 
interessant, fordi vi med en slik tilgang 
her også får sett barnevernet i kortene 
selv.  



Så da trengte vi:  

 

 

• TID!!! Vi satt i uendelig mange møter, 

med til dels mange ansatte, også 

kommuneadvokatens kontor. 

• Vi diskuterte hvordan dette i så fall 

skulle gjøres og på hvilke ”vilkår”. 

• Ikke minst: Hvilke aktører/kilder kunne 

vi involvere. 

 



Fire mapper: 

• Alle dokumentene var sladdet. 

• Med sakene fulgte også en liste over 

andre relevante dokumenter vi evt 

kunne be om. 

• Fikk ikke snakket med barna, foreldre, 

familie. Vi visste ikke hvem de var. 



Tilsvar??? 

• Dette var det vi grublet mest over.  

 

• Men: Forutsetningen til barnevernet for 

å gi oss innsyn, var at INGEN skulle 

vite hvem disse barna var.  

• Men var det rett av oss å gå inn på en 

slik avtale? 



• Et lukket system og maktapparat der 

behovet for innsyn er påtrengende. 

 

• Et slikt innsyn er unikt. Systemkritikk. 

 

• Det kunne gi oss muligheten til å 

beskrive virkeligheten gjennom 

historier som ”traff” folk.  



Hvem bestemte hva? 

• Vi valgte selv hvilke barn vi ønsket å 

skrive om. 

• Vi valgte selv hvilke dokumenter vi 

ønsket å få tilgang på i mappene. 

• MEN: De ansvarlige for hvert barn og 

kommuneadvokaten ble lovet 

gjennomlesning før sakene kom på 

trykk. 















• Leserrespons:  

 

• Ny facebook-rekord for adressa.no. Sist vi 
sjekka 60 000 som hadde sett videoen, og 60 
prosent så hele.  

 

• Ekstremt bra uttelling på egne målinger: 
Nesten 90 prosent hadde lest første sak. 
Nesten 90 prosent synes den var viktig. Og 
over 90 prosent synes den var nyttig. 











De bortførte barna 

• Ifb med avvikene i Trondheim, kom vi 

over en sak vi fattet interesse for.  

• Revisjonen jobber også med denne 

saken. 

• Vi må få ut saken raskere, men har 

tilgang på mindre informasjon. 

• Veldig spente på innholdet..vi vil be om 

innsyn i deres materiale. 



Forventninger til revisjonen 

• Tid 

• Når blir en sak offentlig? 

• Hva blir offentlig av 

bakgrunnsmaterialet? 

• Tips? Problemstillinger dere mener er 

aktuelle? 

 



Rådmannens tomtekjøp 
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