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Barnevernssystemet svikter
Kritikken mot barnevernet tas ikke alvorlig. Barnesakkyndig kommisjon må
nedlegges.

 TORE NYSETER
69 plass 23 innlegg   7 kommentarer

Å nedlegge Barnesakkyndig kommisjon er ingen ny idé. Den ble lansert
allerede av initiativtakerne til etablering av det tverrfaglige nettverket
for kvalitet i barnevern (KIB), som har som formål å bidra til et bedre
barnevern. Denne problemstillingen har vært lite diskutert, men er blitt
aktualisert ved Aftenpostens artikler om den overgrepsdømte
sakkyndige i barnevernssaker, som viser at faglig kvalitetssikring ikke
er tilstrekkelig.

Barnevernet er nå i en situasjon hvor det utsettes for en massiv nasjonal
og internasjonal kritikk. Kritikken har vært rettet mot barnevernet,
men rammer i like stor grad Barnesakkyndig kommisjon som skal
kvalitetssikre sakkyndiges rapporter i barnevernsaker. Denne kritikken
må myndighetene ta på alvor. Barnevernets dilemma består av to
ytterpunkter. Det er de barna som utsettes for alvorlige overgrep og
omsorgssvikt og som vi ikke hjelper. Det andre er de barna som på
sviktende grunnlag blir fratatt sine foreldre og nettverk.

Den første gruppen er som regel observert tidlig med sin atferd både i
barnehager og helsestasjoner, men barnevernet er ikke i posisjon til å
drive forebyggende arbeid på dette nivået. Derfor må barnehager og
helsestasjoner ha en aktiv rolle når utsatte barn observeres. Den andre
gruppen er de barna som blir plassert i fosterhjem på sviktende
grunnlag. Vi har mange eksempler på det.

Hvordan takler barnevernsystemet dette? Den første gruppen når ikke
fram til barnevernet før problemene er blitt så synlige og barnet er blitt
traumatisert. Men den andre gruppen viser barnevernets utilstrekkelige
kompetanse når det gjelder å hjelpe disse barna og foreldrene, som
sliter med sine liv. Omsorgsovertakelse krever grundig dokumentasjon
og samspill med de berørte, som i mange saker viser seg å være
mangelfull. Når det så skal fattes vedtak om omsorgsovertakelse i
fylkesnemnda innebærer det at beslutningsgrunnlaget ikke er
tilstrekkelig. Dermed blir beslutningen som skal avgjøre et menneskes
skjebne feil.

Det er her de sakkyndige kommer inn. Men de sakkyndiges rapporter,
som godkjennes av Barnesakkyndig kommisjon, følger som regel
barnevernets vurderinger og konklusjoner. Når saken så fremmes i
rettssystemet betyr det at også domstolen fatter beslutninger på
sviktende grunnlag. Dermed er både barn og familiens rettssikkerhet
ikke ivaretatt.

I sum betyr dette at hele barnevernssystemet må revurderes og
reorganiseres. Barnevernssaker er så kompliserte og sammensatte at
det krever en tverrfaglig kompetanse som verken barnevernsarbeidere
eller sakkyndige representerer. Konsekvensen av det betyr at også
sakkyndig kommisjon må omorganiseres, slik at vi kan få en bedre
kvalitetssikring av barnevernet.

Et nytt barnevern må bygge på relevant kompetanse, som
fagmyndighetene ikke har vært i stand til å de�nere, vi må ha en
tverrfaglig organisering som bør integreres i et familievern, og vi må ha
en rettspraksis som sikrer rettssikkerhet og menneskerettigheter.
Norge har i mange år vært et foregangsland når det gjelder barnevern.
Stortinget må sørge for å bringe denne tradisjonen videre.

Innholdet i barne- og likestillingsministerens artikkel i Aftenposten
22.8.18 tyder på at departementet ikke tar inn over seg kritikkens
innhold. Hun sier at hun skal sørge for et barnevern som er der for
barna. Men det er jo det som ikke skjer. Derfor må hele systemet
revurderes og omorganiseres.
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Jon Johansen
Sannsynligvis gjør barnevernet feil som alle andre yrkesgrupper i såvel privat som offentlig
sektor.  
Når det er sagt er det i alles interesse at alt man driver med blir bedre. Det sier seg selv. 
Barnevernet sliter beklageligvis med forhold langt utover eventuelle selvforskyldte feil.  
Barnevernet er underlagt strenge taushetsbelagte bestemmelser og kan derfor ikke ta del i
enhver kritikk som rettes mot dem. De kan heller ikke forklare bakgrunnen for tiltak eller
mangel på tiltak. 
Det er samtidig en kjennsgjerning at mediene elsker å påpeke feil som de tror blir gjort,
men fokuserer sjelden e… Se mer
Liker · Svar · 1 d

Geir Steinar Lunde
"Dessuten er det ikke barnevernsarbeidere alene som er involvert i en sak, det er
gjerne psykologer, helsesøstere, lærere, nemndsmedlemmer, fylkesmann,
advokater o.a. som har vurdert og hatt meninger. Derfor blir det litt søkt å henge ut
barnevernet som en isolert enhet." 
Ofte er det bare 1-3 personer som har egne erfaringer som grunnlag for
vurderinger i en barnevernsak. Dette er gjerne en lærer, psykolog og/eller en
barnevernsarbeider. Nemndsmedlemmer, fylkesmann, advokater og andre har
ingen grunnlag for vurderinger utenom barnevernets og dets medhjelperes
subjektive synsinger("dokumentasjon"). Disse subjektive synsingene er ofte
umulige å tilbakevise for privat part. Det handler om påstand mot påstand. Og de
nevnte instansene vil naturlig nok som oftest støtte sine offentlige kollegers
påstander.
Liker · Svar · 1 d · Redigert

Sonja Aasland Natland
Nå er det blitt et spørsmål om økonomi og mindre med rettigheter som og staten støtter.
Barna kan få den rette hjelpen dersom alle vil være der når barna vokser opp og gir dem
den veiledning og hjelp den enkelte trenger.Alle må forstå at samfunnet er i stor utvikling og
da er det å kunne samarbeide om barnet viktigere enn noengang.Barna trenger en fin
hverdag og en god utvikling for å kunne takle frtiden.Det jeg ser minst av i barnevernet er
respekten for hverandre og hverandres utfordringer for å hjelpe de barna som trenger det.
Liker · Svar · 1 d
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Eriksteins sykehusdrøm
kan bli et mareritt

 BENTE ROGNAN GRAVKLEV
for 5 timer siden |  0

Gjennom «samhandling» og «e�ektivisering» har
Oslo universitetssykehus sett for seg å trylle vekk et
uforsvarlig høyt antall sykehusdøgn, skriver Bente
Rognan Gravklev.

«Dette burde normalt vært
en stor nyhetssak, men
norske medier var
forbausende stille»

 IDA BING
for 5 timer siden |  1

 RUNE OTTOSEN
for 5 timer siden |  1

Norske spesialstyrker opererte inne i Syria fra mai
2017 til februar 2018.

«Hvor skal grensen
trekkes for å få lov til å
tjene penger? Melk?
Barnegrøt? Bleier? Mat?»

 ARVE KAMBE
for 5 timer siden |  1

Jeg synes det er forkastelig og uanstendig å møte en
slik ondsinnet retorikk som Manifest Tankesmie
står for.
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