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| Av Lisbeth Lundberg Olsen, sosionom

Et komplekst begrep 
Barnevernet ble dannet for å sikre at barn skal få en 

god oppvekst med adekvate levekår, og innehar 

dermed et viktig samfunnsmandat (Bunkholdt & 

Kvaran, 2015). Dette fokuset på å beskytte våre små 

borgere og den yngre generasjonen, finner vi ikke 

bare i Norge. Internasjonalt er det enighet om at 

barn må beskyttes, og i FNs konvensjon om barns 

rettigheter av 20. november 1989 (barnekonven-

sjonen), finner vi en rekke rettigheter som barn har 

krav på. Barnets beste er et grunnleggende prinsipp 

i barnekonvensjonen (Thune & Stavrum, 2012), og i 

barnekonvensjons artikkel 3 punkt 1 står det som 

følger: 

“Ved alle handlinger som berører barn, enten de 

foretas av offentlige eller private velferdsorganisa-

sjoner, domstoler, administrative myndigheter eller 

lovgivende organer, skal barnets beste være et 

grunnleggende hensyn.”. 

Et eksempel på hvordan dette blir utført i Norge, 

er at barnevernets forvaltning og barnevernloven er 

utformet i tråd med barnekonvensjonen. Barnets 

beste kommer eksplisitt til uttrykk i barnevernloven: 

“Ved anvendelse av bestemmelsene i dette 

kapitlet skal det legges avgjørende vekt på å finne 

tiltak som er til beste for barnet. Herunder skal det 

legges vekt på å gi barnet stabil og god voksen-

kontakt og kontinuitet i omsorgen.” (Barnevernloven, 

1992, § 4-1). 

Til tross for at barnets beste er et velkjent begrep, 

er det også et komplekst begrep. Gjennom min 

masteroppgave om barnets beste, analyserte jeg 

bruken av begrepet i to offentlige utredninger:  

NOU 2012:5 Bedre beskyttelse av barns utvikling – 

Ekspertutvalgets utredning om det biologiske 

prinsipp i barnevernet og NOU 2016:16 Ny barne-

vernslov – Sikring av barnets rett til omsorg og 

beskyttelse. Funnene var overraskende nok at det 

ikke er en universell enighet om hva begrepet 

konkret innebærer og omfatter (Olsen, 2019). 

Masteroppgaven består av en kritisk diskursanalyse, 

som er en form for analyse som fokuserer på språk 

og makt. Ved en slik analyse fokuserer man på språk- 

bruk, og hvordan språkbruken kan ha påvirkning på 

lesere eller mottakere. Forfatteres formuleringer kan 

potensielt ha en innvirkning på meningene til en 

leser, og allerede her foreligger det en reell mulighet 

for at en NOU kan påvirke offentlig politikk. NOU er 

såkalte “ekspertutvalg” som frembringer kunnskap 

om temaer på oppdrag fra regjeringen, med den 

hensikt å bistå i utformingen av norsk politikk. 

I mitt tilfelle utførte jeg en tekstanalyse av 

hvordan de to NOU-ene omtaler barnets beste. I 

analysen fokuserte jeg primært på barnets beste i 

tilknytning til barnevernets omsorgsovertakelses-

Barnets beste: 
En kamp om 

definisjonsmakt 
Barnets beste - det er et begrep de aller fleste kjenner til. Barnets beste er en rettighet og et 

prinsipp som lovfester at barns behov og interesser skal være avgjørende når avgjørelser som kan 

påvirke barnet, skal tas. Prinsippet står særlig sterkt innenfor det norske barnevernet, og med 

tanke på dens dominerende posisjon, skulle man tro at begrepet også er klart definert  

med tydelig rammer. I denne artikkelen skal jeg gå nærmere inn på dette prinsippet, og se på 

hvem og hva som påvirker i utformingen av prinsippets vurderingsgrunnlag. 
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vurderinger, og jeg prøvde å få en forståelse av 

hvilke konkrete vurderinger prinsippet består av og 

hvorvidt prinsippet er klart definert. Denne artikkelen 

baserer seg på analysen og dens funn, og det må 

derfor fremheves at min analyse ikke tok for seg hele 

NOU-ene og at det i denne artikkelen kun presen-

teres tekstutdrag. NOU-ene kommer med viktig 

informasjon og jeg vil anbefale å lese dokumentene i 

sin helhet, særlig for å unngå eventuelle misfor-

ståelser eller misoppfatninger. 

Hensikten med denne artikkelen er ikke å komme 

med et svar om hva som er fasiten i debatten om 

barnets beste. Hensikten er ikke å svartmale eller 

undertrykkene parter. Formålet er snarere å avdekke 

at det foreligger uenighet om hva som bør utgjøre 

barnets bestes vurderingsgrunnlag. Alle de som ikke 

er med på å regulere barnevernet er kanskje ikke klar 

over dette faktumet, meg selv inkludert. Da jeg 

startet min masteroppgave var jeg ikke bevisst på 

den manglende konsensusen, og det var svært 

interessant å analysere maktkamper gjennom NOU 

2012:5 og NOU 2016:16. Å fremheve politikken og 

maktkamper er av viktighet fordi utøvelsen av 

vurderinger om barnets beste påvirker familier og 

barn over hele Norge, og åpenhet omkring dette, er 

et mål som bør etterstrebes.

Individorientert fokus 
Barnets beste er en styringsnorm, men kun rettslig 

ledende innenfor kapittel 4 av barnevernloven. At 

det begrenses til kun et kapittel kan høres lite ut, 

men dette kapittelet regulerer tiltak som blant annet 

hjelpetiltak, omsorgsovertakelse og samværsrett. 

Omsorgsovertakelse kan kategoriseres som barne-

vernets mest inngripende tiltak ovenfor familier, og 

at barnets beste da er avgjørende, understreker at 

barnets beste er en grunnstein i barnevernet. Prop. 

106 L (2012-2013) Endringer i barnevernloven stad- 

fester at barnets beste er, og skal fortsette å være, 

grunnregelen innenfor alt barnevernsarbeid (Barne-, 

likestillings- og inkluderingsdepartementet, 2013; 

NOU 2016:16). NOU 2016:16 fremmer ønsket om å 

posisjonere prinsippet enda sterkere, ved å lovfeste 

det i formålsparagrafen til barnevernsloven slik at 

barnets beste av lov, skal gjelde for alle paragrafer i 

barnevernloven. 

På lik måte, fremmer også NOU 2016:16 et ønske 

om å lovfeste innholdet i barnets beste. Barnets 

beste forteller oss at avgjørelsene må se på hva som 

vil være til det beste for barnet. Det i seg selv høres 

ikke vanskelig ut, men så kommer spørsmålet: 

Hvordan skal man gå frem for å avgjøre hva som er 

det beste? Barnevernet har ingen standardisert 

Hvordan skal man gå fram for å avgjøre hva som er det beste for akkurat dette barnet?
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fremgangsmåte eller sjekkliste over hvilke momen-

ter som må være med i en slik vurdering. NOU 

2016:16 belyser at barnevernet ikke har bestemte 

momenter, og kommer med forslag om at følgende 

hensyn og elementer bør innlemmes som 

retningslinjer: 

– Barnets egen identitet 

–  Barnets og foreldrenes etniske, religiøse, kulturelle 

og språklige bakgrunn 

– Barnets synspunkter 

–  Barnets behov for å bevare familiemiljø og 

opprettholdelse av viktige relasjoner 

– Barnets behov for omsorg og beskyttelse 

– Barnets sårbarhet 

–  Barnets helse, utdanning og utvikling 

 (NOU 2016:16, s. 54). 

Dilemmaet her er som følger: Skal man følge en spe- 

sifikk mal eller skal det variere fra barn til barn? Når 

det skal foretas en vurdering av hva som er til det 

beste for barnet, skal man ta utgangspunkt i det 

konkrete barnet. Man skal ikke fokusere på hva som 

vil til det beste for et barn på den alderen eller hva 

som er til det beste for et barn generelt – man skal 

se på det konkrete barnet som et unikt individ med 

egne behov og kapasiteter som er ulikt alle andre 

barn. Det betyr ikke at man ikke kan basere seg på 

kunnskap om barn, men heller at man ikke skal gene- 

ralisere. Selvfølgelig vil forskning bli brukt for å for- 

stå barn og hva barn trenger, men barnets beste frem- 

mer en tankegang om at til tross for dette, må man 

anvende kunnskapen i henhold til det konkrete barnet. 

På en side kan man argumentere for at fastslåing 

av momentene kan medbringe en fare for at individ-

orienteringen svekkes. Når barnevernsarbeidere blir 

bundet til utvalgte momenter, kan individorientering 

svekkes fordi alle barns situasjoner bedømmes ut fra 

de samme kriteriene, når alle barn er forskjellig og 

har forskjellige behov. Men på en annen side forsikrer 

NOU 2016:16 om at hvilke momenter som bør vekt- 

legges, vil avhenge av det enkelte barnet. Det NOU 

2016:16 ønsker, er at det skal lages en liste over 

faktorer som barnevernet skal bruke, men samtidig 

opprettholde individsorienteringen gjennom å la 

barnevernsansatte bestemme hvilke faktorer som 

må vektlegges i den konrekte barnevernssaken. 

NOU 2016:16 understreker at listen ikke utelukker 

andre faktorer, og dermed kan deres intensjon tolkes 

som et forsøk på å skape et rammeverk for kompli-

serte og skjønnsbaserte avgjørelser, i håp om å for- 

hindre uhensiktsmessige og feilaktige vedtak. Vedtak 

om for eksempel omsorgsovertakelse er en skjønns-

baserte avgjørelser som krever kompetente barne-

vernsansatte som vet hva de skal se etter og hvor- 

dan man skal forstå det enkelte barn. Klarere ret- 

ningslinjer kan derfor virke motiverende innad i 

barnevernet fordi de ansatte har klare mål og instruk- 

ser, som i seg selv kan forebygge usikkerhet og mis- 

trivsel på jobb (Abid, 2019). Det er derfor forståelig 

at NOU 2016:16 vil sette opp retningslinjer for slike 

At barnets beste er avgjørende, understreker at barnets beste er en grunnstein i barnevernet.

“Barnevernet har ingen  
standardisert fremgangsmåte eller  

sjekkliste over hvilke momenter som må 
være med i en slik vurdering.„
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sensitive beslutningsprosesser, men samtidig kan 

man stille seg kritisk til deres fremgangsmåte. 

Det biologiske prinsipp vs. tilknytningsteori 
En annen debatt som kom til uttrykk i NOU-ene, er 

‘det biologiske prinsipp vs. det utviklingsstøttende 

tilknytningsprinsipp’. Det biologiske prinsipp refe-

rerer til et prinsipp om at biologiske bånd er den av- 

gjørende faktoren og at man så langt det lar seg gjøre, 

skal sørge for at barn forblir hos sin biologiske familie. 

Dette er et prinsipp som lenge har vært dominerende 

i det norske samfunnet, men i nyere tid har denne tanke- 

gangen blir omdiskutert og kritisert. NOU 2012:5 

diskuterte prinsippet, og ønsket heller å innføre et 

nytt prinsipp som de mener vil være mer hensikts-

messig som førende prinsipp i barnevernet: Det ut- 

viklingsstøttende tilknytningsprinsipp. NOU-en aner- 

kjenner viktigheten av biologiske bånd, men hevder 

at det biologiske prinsipp kan gjøre slik at barn forblir 

i skadelige omsorgssituasjoner, for eksempel ved at 

barn heller forblir hos biologiske foreldre fordi dette 

har en ‘egenverdi’ til tross for at mor ikke klarer å gi 

barnet adekvate levekår. 

Før NOU-en ble skrevet, hadde barnevernet tre 

grunnleggende prinsipper som skulle være styrende 

ved avgjørelser: barnets beste, minste inngrep og med- 

bestemmelse. Men etter at NOU 2012:5 ble lagt frem, 

ble prinsippet om utviklingsstøttende tilknytning 

innlemmet som prinsipp gjennom Prop. 106 L (2012- 

2013). Dokumentet understreker at vurderinger om 

barnets beste skal sentrere seg rundt barnets med- 

virkning, mildeste effektive inngrep, biologiske bånd 

og tilknytnings- og relasjonskvalitet (NOU 2016:16), 

og på dette tidspunktet begynner tilknytningsteori å 

få en mer markant posisjon innenfor barnevernet. 

Barnevernet hadde allerede tiltak basert på tilknyt-

ningsteori som for eksempel Circle of Security (COS), 

noe som forteller oss at tilknytningsteori lenge har 

blitt ansett som nyttig kunnskap. Men, forskjellen er 

at etter NOU 2012:5 ble tilknytningsteorien «forfrem-

met» til et barnevernsprinsipp. 

Tilknytningsteori er en retning innenfor utviklings-

psykologi (Håkonsen, 2014), som fokuserer på båndet 

mellom omsorgspersoner og barn. Teorien kom først 

med John Bowlby, og har i senere tid vokst frem til å 

bli en av de mest kjente psykologiske teoriene. Det 

som vektlegges i denne teorien, er at forholdet mel- 

lom omsorgsperson og barn har en signifikant på- 

virkning på, og betydning for, barnet. Ikke bare har 

det en innvirkning på barnet i barndommen – den 

påvirker også hvordan barnet utvikler seg i ungdoms- 

tiden og i voksen alder. Ifølge tilknytningsteori, vil for 

eksempel et menneskes evne til å knytte seg til andre 

mennesker innenfor en romantisk relasjon, være av- 

hengig av tilknytningsbåndet i barndomsårene. 

Hadde barnet en dårlig og turbulent tilknytning til 

sin primære omsorgsperson, er det en sannsynlighet 

for at barnet som voksen vil ha vanskeligheter med å 

forme trygge og stabile relasjoner (Cassidy, 2008; 

Wennerberg, 2015). 

Tilknytningsbåndet blir særlig synlig ved separa-

sjon fra omsorgspersonen, og et typisk kjennetegn 

er separasjonsangst. Etter hvert som forskning på 

tilknytningsteori har utviklet seg og ekspandert «til- 

knytningsuniverset», har det kommet mange ulike 

former for tilknytningsbånd avhengig av om det 

gjelder barn, ungdom eller voksen. Når man skal 

undersøke barn tar man gjerne utgangspunkt i de 

fire originale tilknytningsmønstrene: trygg tilknytning, 

utrygg-unnvikende tilknytning, utrygg-ambivalent 

tilknytning og desorganisert tilknytning (Bowlby, 

1997/1969; Killén, 2009; Wennerberg, 2011). 

Utøvelse av vurderinger om barnets beste påvirker barn over hele landet. 
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Et prinsipp basert på tilknytningsteori har to sider 

ved seg. For det første, vil det bli enklere å hente ut 

barn når det er nødvendig. Dersom barn bor hos 

foreldre som ikke gir den omsorgen de har krav og 

det er fare for barnets helse, vil ikke tyngden av 

biologiske slektsbånd hindre omsorgsovertakelse. Da 

vil heller tilknytningsbåndet avgjøre om for eksempel 

omsorgsovertakelse er nødvendig. 

For det andre, vil prinsippet på samme tid fore- 

bygge uhensiktsmessige avgjørelser. Ifølge prinsip-

pet, bør ikke barnet tas ut dersom det skader det 

mer å bli adskilt fra sin tilknytningsperson enn det er 

å bli værende hjemme. Oppsummert kan man si at 

man unngår at barn forblir i en skadelig omsorgs-

situasjon "bare" fordi det er biologisk familie, sam- 

tidig som man hindrer at barn blir hentet ut dersom 

barnet skades mer av å bli adskilt fra sin tilknytnings- 

person enn å bli boende i omsorgssituasjonen. 

NOU og ekspertmakt 
NOU 2012:5 ønsker også at det utviklingsstøttende 

tilknytningsprinsippet får en lovfestet forrang. Kritik-

ken mot lovfestet forrang handler blant annet om at 

NOU 2016:16 er kritisk til å lovfeste et prinsipp basert 

på psykologi.  Ett av argumentene lyder som følger: 

«Tilknytning og relasjonskvalitet» er ikke et rettslig 

prinsipp, men et faktisk/psykologfaglig moment i vur- 

deringen av barnets beste, og en bestanddel i den 

omsorg barn har rett til» (NOU 2016:16, s. 51). 

Her «reduseres» tilknytningsteori til å være et arbeids- 

verktøy og en del av et større puslespill som utgjør 

barnevernsavgjørelser. Kritikken og argumentasjonen 

til NOU 2016:16 er delt inn i fire punkter. Det første 

punktet er usikkerheten rundt å bruke tilknytnings-

teori i møte med familieorganiseringer som ikke er i 

tråd med et vestlig land som Norge. Gjennom forskning 

har tilknytningsforskere utformet måter for å måle 

tilknytningskvalitet, men det ikke utformet egne målin- 

ger for land som ikke har lik organisering som vesten. 

På denne måten vil det da være urimelig å måle og 

dømme en familie ut ifra kriterier som ikke har tatt hen-

syn til hvordan det spesifikke landet eller kulturen orga-

niserer familier og dens relasjoner (NOU 2016:16, s. 52). 

Det andre argumentet belyser frykten for at barnets 

beste-vurderinger ikke blir omfattende nok, og at det 

dermed utgjøres en «fare for at et overordnet prinsipp 

om utviklingsfremmende tilknytning kan føre til en for 

smal vurdering av barnets beste. Det er først og fremst 

for de aller minste barna tilknytning- og relasjonskvali- 

tet bør få avgjørende betydning» (NOU 2016:16, s. 52). 

Tilknytningsteori har rettet seg mot barnets første 

leveår, men har i senere tid strukket seg til også å ta 

for seg senere epoker i livet. På den ene siden er kritikken 

forståelig fordi tilknytningsbåndet er mest kritisk i små- 

barnsfasen der barnet er totalt avhengig av sin om- 

sorgsperson, i motsetning når man blir tenåringer og 

søker selvstendighet. Men, på en annen side fremhever 

tilknytningsteorien at relasjonsbåndet har signifikant 

betydning for helse og utvikling uavhengig av alder. 

NOU-en viser videre en skepsis mot å gi psyko-

logiske teorier for stor makt, og det er her punkt tre 

og fire presenteres. Den ene delen av argumenta-

sjonen retter seg mot rettsikkerhet og bekymringer 

omkring rettslige prosesser: 

«[E]n lovfesting av et psykologisk prinsipp som 

tilknytning, [vil] kunne svekke rettsikkerheten til de 

private parter, herunder barnet. En lovregel som 

bygger på et psykologisk prinsipp, vil øke de sak-

kyndigs makt i prosessene, særlig dersom dette 

prinsippet skal ha forrang foran andre prinsipper og 

hensyn» (NOU 2016:16, s. 52). 

Innføringen kan føre til at man vil bli mer avhen-

gige av sakkyndige for å ta avgjørelser, og at denne 

prosessen kan svekke rettsikkerheten. At man skal 

lene seg mer på sakkyndige som er spesialisert 

innenfor psykologi, er i seg selv ikke noe negativt, 

men NOU 2016:16 uttrykker bekymring for styrket 

makt hos de sakkyndige. 

Den andre argumentasjonsdelen omkring psyko-

logiske teorier tar for seg kritikk mot måling av tilknyt- 

ningskvalitet, slik som det ble nevnt i punkt en. Argu-

mentasjonen lyder som følger: 

«Videre er det usikre metoder for å måle tilknyt-

ningskvaliteter. Det kan være vanskelig å ta tilstrek-

kelig høyde for personlighetsforskjeller. Det kan der- 

for også stilles spørsmål ved om barnevernstjenesten 

har tilstrekkelig kompetanse til å vurdere tilknytning- 

og relasjonskvalitet, særlig i minoritetsfamilier.» 

(NOU 2016:16, s. 52). 

Generelt er det gjennomgående at NOU 2016:16 

ikke er overbevist om gyldigheten av psykologiske 

teorier og hvorvidt de har en universell anvendelse 

som det norske barnevernet kan utnytte seg av. 

Norge er et land med mangfold av både kulturer og 

etnisiteter, og da kan det bli en utfordring om tilknyt- 

ningsteorier tillegges avgjørende vekt og samtidig 

ikke er anvendelige i alle avgjørelser. Synspunktet til 

NOU 2016:16 oppsummeres særlig i dette sitatet:  

«[P]sykologiske teorier [har] sjeldent den konsensus 

og bestandighet som tilsier at de bør transformeres 

til et overordnet rettslig prinsipp med et normativt 

innhold.» (NOU 2016:16, s. 52). 

Nå har det snart gått fire år siden NOU 2016:16 ble 

utgitt, og tilknytningsteori har ikke blitt innlemmet i 

lovverket. Det har heller ikke kommet noen uttalelse 

eller hendelser som peker i retning av lovfesting av 

det utviklingsstøttende tilknytningsprinsipp i nærmeste 

fremtid. Tilknytningskvalitet er fortsatt et moment i 

avgjørelser om barnets beste, men uten den avgjø-

rende vekten som NOU 2012:5 hadde i sikte. Det 

utviklingsstøttende tilknytningsprinsippet ble innført 

som barnevernsprinsipp etter utgivelsen i 2012, men 
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møtte motstand og ble anbefalt fjernet av NOU 

2016:16. Prinsippet har ikke fått en mer dominerende 

posisjon de siste årene, noe som kan tyde på at mot- 

standen fra NOU 2016:16 har fått politiske konsekvenser. 

Her menes ikke nødvendigvis "konsekvenser" som et 

negativt utfall, men snarere at dokumentet påvirker 

og har ført til endringer i poltikken. Per dags dato 

virker det som lite sannsynlig at tilknytningsprinsip-

pet som avgjørende hensyn, vil bli en realitet. 

Det jeg ønsker å fremheve er at det er uenighet 

om hva som blir ansett som «barnets beste», og at 

det er flere aktører i denne kampen om definisjons-

makten, som vil si makten til å bestemme hva begre- 

pet skal inneholde og hvordan det skal anvendes. I 

kampen om å fremme sin agenda og sitt synspunkt, 

kan det virke som begge tar i bruk sin ekspertmakt 

til å skape innflytelse. NOU har ekspertmakt, som vil 

si makt i form av at utvalget er eksperter og innehar 

etterspurt kunnskap (Stevenson, 2006). Å ha denne 

type makt, betyr også at de kan ha påvirkning på 

norsk politikk fordi regjeringen søker ekspertenes 

hjelp i utformingen av barnevernspolitikk. 

Utvalget til 2012:5 bestod av en barnepsykolog, 

en psykolog, en virksomhetsleder for barnevern, en 

barnevernleder, en fylkesnemndleder, to professorer, 

tre førsteamanuensiser, en spesialpedagog og en 

advokat. NOU 2016:16 ble skrevet av en professor, en 

seniorrådgiver, en fylkesnemndleder/universitetslektor, 

tre advokater og en advokat/seniorrådgiver. Utvalget 

bak NOU 2016:16 har hovedvekt av advokater, mens 

utvalget bak NOU 2012:5 består av større variasjon 

av faglig bakgrunn som for eksempel psykologer, 

professorer og spesialpedagog. Det er forståelig at 

utvalget er formet i tråd med formålet til NOU-en, 

men faglig bakgrunn kan være med å påvirke utfall 

og hvilke anbefalinger som fremmes. For eksempel 

kan man stille seg kritisk til om advokater har til- 

strekkelig med kunnskap om barn og deres behov i 

motsetning til professorer og psykologer som har 

fordypende kunnskap om barnepsykologi. 

Jeg prøver ikke å undertrykke advokaters kunn-

skap, men det er interessant å se sprikende anbefa-

linger, fordi de ulike anbefalingene er en indikasjon 

på en pågående maktkamp i den norske barne-

vernspolitikken.

Kildehenvisninger finner du i den digitale versjonen 

av artikkelen på foreningens nettside (www.

fosterhjemsforening.no).

Vedtak om for eksempel omsorgsovertakelse er en skjønnsbaserte avgjørelser som krever kompetente barnevernsansatte som vet hva de 

skal se etter og hvordan man skal forstå det enkelte barn.

I denne artikkelen er det ikke min intensjon å undertrykke noen aktører eller parter. Jeg ønsker heller ikke å fremme noen 

parter mer fordelaktig enn andre, for min intensjon er å avdekke og sette lys på at det eksisterer maktkamper i politikken. 

Barnets beste er et begrep vi gjerne tar for gitt, når sannheten er at det kan bli sett på som et relativt begrep uten faste og 

klare rammer. Det norske barnevernet og den norske barnevernspolitikken har kommet langt i utformingen av barne- 

vernsforvaltningen, og barnets beste er en grunnstein som er med på å sikre barns helse og velvære. Avgjørelser om barnets 

beste må tas på alvorlig, for dette er komplekse vurderinger som påvirker familier både på godt og vondt. Det finnes flere per- 

spektiver på hva vurderingene bør inneholde, og kanskje trenger man ikke å velge en retning men heller skape en gyllen middelvei? 

– SAMMENDRAG –




