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Barnevernet har gjennom loven et 
mandat og en oppgave som gjør 
at de etter min oppfatning står 

ovenfor de vanskeligste og mest 
kompliserte sakene vi har i samfun-

net vårt. Hva er god nok omsorg for 
akkurat denne jenta? Hvordan kan 
man best hjelpe denne familien eller 
dette barnet nå? Hvordan skal man 
vurdere de risikomomentene barnet har 
i familien sin i dag opp mot de risiko-
momentene som vil inntreffe ved en 
plassering utenfor familien de neste 16 
årene? Hva kan man gjøre for å få tillit 
hos denne moren slik at man kan se 
henne for den hun er og hente frem de 
ressursene hun har? Hvilken rolle 
spiller kultur? Hvordan kan man vite 
om man har foretatt en vurdering på 
sviktende grunnlag som kanskje ikke er 
til barnets beste? Hvilken rolle spiller 
ens egen kompetanse og innsikt?

Rettssikkerhet
Med slike kompliserte og krevende  
saker er det spesielt viktig at en prosess 
i retten er i tråd med det man kaller 
rettferdig rettergang. Man operer gjerne 
med ordet rettssikkerhet for å beskrive 
en prosess som skal være betryggende 
for partene. Rettssikkerhet kan define-
res som en prosess hvor partene 
opplever rettferdighet, overprøvbarhet, 
forutsigbarhet og likebehandling.

Et av grunnelementene under 
begrepet rettferdig rettergang, er 
prinsippet om likevekt mellom partene. 
Det er her jeg kommer inn på et av de 
store problemene jeg opplever i 
barnevernsaker. 

For å illustrere forskjellen mellom 
barnevernet og foreldrene, vil jeg vise 

til historien om David 
og Goliat. David 

var mye mindre enn Goliat og hadde 
ikke de samme våpnene eller rustnin-
gen som Goliat. Altså lå det til rette for 
rått parti.

Betaling
Den første ulikheten jeg vil peke på er 
måten advokatene betales på. Advoka-
ten til foreldrene betales av staten ut 
ifra en stykkpris per time i forhand-
lingsmøte i fylkesnemnda. Det vil si at 
jo mer advokaten jobber utenfor selve 
møtet i fylkesnemnda, jo mindre tjener 
han/hun per time.

Barnevernets advokat derimot 
betales av kommunen og får betalt per 
time de jobber med saken, og med en 
timepris som langt overstiger den 
timeprisen advokaten til foreldrene får, 
selv om de hadde fått betalt for hver 
time de jobbet. Hvis det er noe sannhet 
i utsagnet om at du får hva du betaler 
for, så er det fra et juridisk synspunkt 
all grunn til å være bekymret om du er 
en ung mor og snart skal møte det 
norske rettssystemet i din egen barne-
vernsak.

Team
Teamet bak er også veldig forskjellig for 
barneverntjenesten og foreldrene. 
Foreldrene, som kalles privat part (kan 
være enten barn, mor og/eller far), har 
kun en advokat på sitt «lag». Advokat-
hjelp kan dekkes av staten under visse 
omstendigheter, først fra det øyeblikket 
barneverntjenesten har uttrykt den 
inngripende setning; «Vi har bestemt oss 
for å flytte barna dine ut av hjemmet 
ditt». 

Barneverntjenestens lag derimot 
består av barnevernleder, teamleder, 
tilsynsførere, bedre betalt advokat, av 
og til egen oppnevnt psykolog, perso-

nale på familiehjem/institusjon og 
gjerne flere saksbehandlere. Felles har 
de alle at de er profesjonelle, at de får 
betalt for jobben sin og at de jobber 
lojalt sammen for den avgjørelsen 
ledelsen mener skal fattes.

Bevisførsel
Barneverntjenestens lag har flere 
fordeler. For eksempel er det barne-
verntjenesten som produserer og tilbyr 
nærmest alle bevisene i en barnevern-
sak. Det er de som skriver referatene fra 
møter og rapportene fra samvær og 
barnesamtaler, i praksis ofte uten at 
foreldrene en gang har sett disse før de 
blir brukt i en rettsak. Videre er det 
barneverntjenesten som sender ut brev 
til skole, barnehage, lege, politi, Nav 
osv., for å innhente informasjon. 
Taushetsplikt er ingen hindring. 

Barneverntjenesten kan oppnevne 
en psykolog til å utrede familien. 
Psykologen betales av barneverntjenes-
ten og barneverntjenesten er derved 
deres oppdragsgiver. Dersom en 
psykologutredning skrives av en 
psykolog fra en av kommunens institu-
sjoner, trenger den ikke å vurderes i 
barnesakkyndig kommisjon. 

Flere psykologer i vårt nettverk, 
KIB, opplever at de ikke blir oppnevnt 
igjen dersom de skulle vise seg å ha en 
annen oppfatning i en sak enn hva 
barnevernet har.

Privat parts bevisførsel begrenser seg 
gjerne kun til egen partsforklaring i 
fylkesnemnda. Dessverre er tiden til 
rådighet for dette ofte knapp, spesielt 
om det er behov for oversettelse, da det 
gjerne tar mer enn dobbelt så lang tid. 
Et enda større problem er at privat 
parts forklaring blir møtt med en 
betydelig mye større grad av mistillit og 
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skepsis enn hva barnevernets forklaring 
gjør. Barnevernet er jo «nøytrale» og 
har jo ikke egne interesser i saken, 
tenker man. Det er min egen oppfat-
ning at foreldre må kjempe for å bli 
trodd på en helt annen måte enn hva 
barnevernet må. 

Prosess
Også prosessen før og under møtet i 
fylkesnemnda er fordelaktig for barne-
verntjenesten. Mens kommunen med 
sitt lag har flere uker/måneder på å 
forberede en begjæring ( brev med 
påstander og grunnlag for disse) til 
fylkesnemnda, har foreldrene ikke mer 
enn ti dager før de må komme med et 
tilsvar. Begjæringen fra kommunen kan 
inneholde flere hundre sider, og i 
realiteten har foreldrene nesten ikke 
engang mottatt en kopi av begjæringen 
før tilsvaret skal leveres. Dersom 
familien ikke forstår norsk er selvsagt 
denne utfordringen enda større. I 
prosessen for domstolene, tingrett og 
lagmannsrett, opererer retten med 
frister som gjør at partene må sende inn 
bevis og dokumenter tidsnok til at 
partene får anledning til å gjøre seg 
kjent med dette. Men i fylkesnemnda 
gjelder ikke helt de samme reglene som 
for domstolene. Jeg opplevde nylig at 
barneverntjenesten sendte 550 sider 
med dokumentasjon/bevis tre arbeids-
dager før forhandlingsmøtet i nemnda 
skulle finne sted. Ikke bare er det 
utfordrende for advokaten å få oversikt 
over en slik mengde dokumenter på så 
kort tid, men det er kanskje et enda 
større problem at foreldrene ikke blir 
gjort tilstrekkelig kjent med innholdet.

Prosessen under møtet i fylkesnemn-
da domineres lett av advokat for 
barnevernet. Det er barnevernets 
advokat som begynner med innled-
ningsforedraget, som kan varer flere 
timer, mens advokaten til privat part 

hovedsakelig kommer med korte 
bemerkninger og eventuell dokumenta-
sjon som barnevernets advokat ikke har 
lest opp. Dette, kombinert med at de 
fleste vitnene også som regel er kalt inn 
av barneverntjenesten, medfører at 
barneverntjenesten får en tydeligere 
stemme i saken og lettere setter ram-
mene mer slik de ønsker.

Eksempelvis er prosessen rundt et 
akuttvedtak over på tre timer i fylkes-
nemnda. En så alvorlig avgjørelse som å 
fjerne et barn ut av en familie på dagen, 
som barnevernslederen har myndighet 
til, bruker man altså bare tre timer på å 
overprøve. Det tillates sjelden vitner, og 
det er begrenset med dokumentasjon 
som fremlegges. Akuttsakene er spesielt 
viktige da de ofte fører til varig om-
sorgsovertakelse i ny fylkesnemndsak. 
Barneverntjenesten må nemlig fremme 
sak om omsorgsovertakelse innen seks 
uker etter akuttvedtak, ellers så faller 
akuttvedtaket bort. Jeg opplever ikke 
sjeldent at barneverntjenesten fremmer 
sak om varig omsorgsovertakelse før de 
er overbevist om at det er til barnas 
beste, og før de har utredet familien slik 
de egentlig hadde ønsket. En overflatisk 
behandling av sakene ansees å være til 
fordel for barneverntjenestens sak i 
nemnda. Det er også dessverre slik at 
saksbehandler ikke gis forutsetninger 
for å sette seg mer inn i saken enn at en 
noe overflatisk redegjørelse og forkla-
ring kan gis.

Viktige vitner i saker om varig 
omsorgsovertakelse etter at barn 
tidligere har vært akuttplassert er 
beredskapsforeldre eller fosterforeldre. 
De møter ofte opp med tillit til at 
barnevernet har gjort gode vurderinger, 
og vil ofte ønske å vitne i tråd med 
deres oppdragsgiver, fordi dette ansees å 
være i tråd med barnet beste interesser. 
Jeg oppfatter dessverre at det kan være 
elementer av frykt hos fosterforeldre og 

beredskapsforeldre når de vitner. De 
kan være redde for å si noe «galt» som 
kan føre til at barnet må flytte hjem til 
foreldrene. De kan ha et helt annet 
bilde av foreldre enn det som er 
virkeligheten. 

Til tross for at tvisteloven bestem-
mer at det skal tas lydopptak av 
barnevernsakene i retten, finnes det 
ikke samme regel for behandlingen i 
fylkesnemnda. Uansett så tillates ikke 
lydopptak noe sted i praksis. Merkelig 
nok så har jeg aldri vært ute for at 
barneverntjenesten har foreslått eller 
akseptert at det skal tillates lydopptak, 
hverken i fylkesnemnda eller i retten. 
Dette selv om det egentlig er hovedre-
gelen i loven. Denne uheldige praksisen 
svekker rettssikkerheten i sakene, fordi 
en overprøving av hva som er sagt er 
mer krevende. 

Hva kan gjøres?
Styrkeforholdet mellom barneverntje-
nesten og foreldre må jevnes ut. 
Advokatene på begge sider må honore-
res på samme måte. Lydopptak må 
gjøres i hver barnevernsak. Prosessen i 
rettssystemet må tilpasses den uprofe-
sjonelle private part. Kompetansen må 
heves i alle ledd i barnevernsystemet, 
samtidig som at saksbehandlerne ikke 
har så mange saker at de ikke kan gi 
hver sak det fokus den trenger. Antall 
akuttvedtak og omsorgsovertakelser må 
ned. Familie, nettverk og frivillighet, 
må benyttes mer. Samtaleprosess kan 
videreutvikles. 

Mitt avsluttende ønske er at frykt og 
mistillit fjernes fra disse sakene. 
Tomrommet som da oppstår kan man 
fylle med samarbeid og håp. Så lenge 
David og Goliat har våpen i hendene 
sine legges det opp til strid. Det er først 
når våpnene legges ned at det kan åpne 
seg andre utveier.


