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Jurist mener alvorlig svikt i barnevernet må føre til en
barnevernskommisjon
Av John M. Johansen - 27. august 2019 | 08:19
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Barnerettsjurist, tidligere fylkesnemndsleder og regiondirektør i Barne-, ungdoms- og
familieetaten, Geir Kjell Andersland, mener at politikerne nå må ta initiativ til en
barnevernskommisjon.
En analyse som Unicef Norge nylig har publisert viser at barnevernet ikke overholder
lovpålagte frister for behandlingssaker i omtrent alle landets kommuner, skriver
Klassekampen. Dette funnet føyer seg kun inn i en hel rekke med negativ kritikk for
barnevernets del.
annonse

Les også: I fem år har Asle Hansen avslørt alvorlig svikt i barnevernet
Andersland viser til mange rapporter hvor grov svikt i barnevernet forekommer. Han mener
at Bufdir ikke tar dette alvorlig nok når direktøren deres, Mari Trommald, kommer med
uttalelser som «at kvaliteten er ujevn og at rutiner kan svikte».
Tverrpolitisk enighet helt nødvendig

Juristen mener derfor at det er tvingende nødvendig med en tverrpolitisk enighet hvor en
kommisjon avdekker barnevernets mangler og omfattende svikt samt stiller spørsmål ved
barnevermets rolle og samfunnsmandat.
– Er barnevernets tvangsmyndighet fortsatt hensiktsmessig, eller bør barnevernet heller bli
en rendyrket faglig hjelpetjeneste? Trenger vi alle direktorater vi har i dag? Hva med å
tilbakeføre ansvaret for barnevernsinstitusjoner, bistand til kommunene og rekruttering av
fosterhjem, den såkalte andrelinjetjenesten, fra statlig byråkrati til de nye folkevalgte
regionene? Det er uansett et tankekors at en så viktig og kontroversiell sektor som
barnevernet ikke er underlagt folkevalgt styring på det sentrale andrelinjenivået, avslutter
Andersland.
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NB: Dette er helt separat fra Resett-medlemskap og gir ikke tilgang til
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Sverre Høegh Krohn • for 11 timer siden

Når fanden ville at intet skulle skje - så satte han ned en komité. Gammelt ordtak.
Hvorfor tror vi hele tiden at løsningen er å oppnevne nye eksperter som skal holde de
gamle ekspertene i øra? Hvordan kan vi tro at de nye ekspertene er noe mindre korrupte
enn de gamle?
Når skal vi mennesker forstå at det er ekspertene som er problemet?
Legg ned barnevernet. Menneskene vil alltid prøve å ta vare på eget avkom etter beste
evne. Det er urinstinktet vårt. Vi trenger ikke statens "hjelp".
20 △ ▽ • Svar • Del ›
Odd Karlsen > Sverre Høegh Krohn • for 10 timer siden

Barnevernet bryter alle prinsipper i en rettsstat. Barnevernet er etterforsker, aktor,
dommer og fengselsvesenet i EN enhet. Og i tillegg er alt unntatt offentligheten så
kritisk innsyn er effektivt stoppet (ikke det at MSM er spesielt kritiske til den hånden
som fôrer MSM).
Og Norge påberoper seg å være en rettsstat?!?
10 △ ▽ • Svar • Del ›
Oppgjørets Time > Sverre Høegh Krohn • for 9 timer siden

Hvis man tar seg en tur til hvilken som helst by i Norge og oppsøker narkotika og
alkoholikermiljøet der vil man fort få vite hvordan de ble som de ble. 75 % av dem
vokste opp i barnevernet. De har ødelagt dem.
6 △ ▽ • Svar • Del ›
Geir Steinar Lunde > Oppgjørets Time • for 6 timer siden

Er nok mange grunner til at mennesker havner på skråplanet. Men
barnevernet gjør dessverre ofte bare vondt verre. Det er det mange
eksempler på.
2 △ ▽ • Svar • Del ›
tore Hansen > Sverre Høegh Krohn • for 10 timer siden

Tenkte det samme når jeg leste artikkelen.
2 △ ▽ • Svar • Del ›
Jane Kile > Sverre Høegh Krohn • for en time siden

Det er riktig, og vi trenger ingen komité for å forstå at noe må gjøres. Å rendyrke et
kommunalt hjelpesystem tror jeg er den beste løsningen, så får politi eller andre
med skikkelig kompetanse og integritet steppe inn dersom man må vurdere om det
må andre tiltak/hjelpeinstanser inn i bildet.
△ ▽ • Svar • Del ›
ice • for 11 timer siden

FN har degradert Norge fra A nasjon til B nasjon når det gjelder menneskerettigheter, bar
det sier vel sitt. En B status setter Norge på samme formelle nivå som land som Tsjad,
Bulgaria og Tadsjikistan. Norge skal liksom være ledende i menneskerettigheter, men
klarer ikke selv å ha orden i eget hus. At det nå ligger 26 saker mot norsk barnevern hos
menneskerettsdomstolen i Strasburg sier vel sitt om noe som har gått helt galt. Men ingen
politikere har ryggrad nok til å fremme forslag om forandring. De er totalt uten empati for
ødeleggelsen av norske familier.
14 △ ▽ • Svar • Del ›
Scott Johansen • for 11 timer siden

Barnevern er en for lukrativ business til at sterke økonomiske interesser ønsker radikale
endringer. En barnevernsmodell som har sin opprinnelse fra USA, som har hatt og har
stor innflytelse på EU, og som heter "cash for kids". Barn som rett og slett er omgjort til
produksjonsmidler for en kynisk pengeorientert industri, og som er i tråd med EU`ønsker
om at private skal gis mulighet for profitt ved å "investere" i offentlig omsorg. En industri
som er unntatt politisk kontroll og som helt og holdent er underlagt sterke politiske og
økonomiske interesser i byråkratiet.
https://steigan.no/2017/09/...
14 △ ▽ • Svar • Del ›
Asle Runar Borgersen • for 9 timer siden

Barnevernet er en terrororganisasjon som overhodet ikke har barnas beste i tankene,
men kun egen prestisje. For dem spiller det mindre rolle hva som skjer med barna etter at
de er regelrett kidnappet fra foreldrene, men da har de noe å vise til - hvor "flinke" de er
som har "reddet" barna fra "voldelige" foreldre. Det heter seg i Barnevernsloven at
omsorgsovertakelse skal kun vurderes som siste tiltak, nåt ALT ANNET er forsøkt, men
barnevernet jobber motsatt - de jobber med omsorgsovertakelse fra første stumd. Dette
har jeg fra ansatte sjøl i barnevernet. De lyver, forfalsker rapporter (dette er dokumentert
bl.a av Tv2), de holder tilbake bevis som taler i foreldrenes favør osv osv. Det er rett og
slett en kriminell organisasjon. Og alle "sakkyndige" er kjøpt og betalt av barnevernet, de
er langt fra det som kan kalles nøytrale. Og hvis en sakkyndig skulle gå imot barnevernet
- så er det siste gangen de får oppdrag derfra. Ordningen med fosterforeldre har blitt en
big business, som fosterforeldre for et barn kan du tjene store summer, ja faktisk en
årslønn på nærmere en halv millioner kroner, ved siden av at fosterforeldre får dekket alt
av sportsutstyr og klær og slikt som fosterbarnet trenger. Hvor mye hadde det kostet å gi
de biologiske foreldrene litt hjelp, i forhold til fosterforeldre? Her snakker vi om
småpenger, til for eks avlastning annenhver helg, kanskje en person som hjelper til med
husvask en gang i uka hvis foreldrene har behov for det. Osv osv. Barna har det ALLTID
best hjemme hos foreldrene som elsker dem, kun i enkelte situasjoner skulle det vært
behov for omplassering. Polen med ca 50 millioner innbyggere har ca 50
omsorgsovertakelser årlig, mens Norge med fem millioner innbyggere har mer enn 1500
omsorgsovertakelser. DET burde skremme vannet av noen og enhver. Det er ikke for
ingenting at barnevernet kalles for barnefjernet.
8 △ ▽ • Svar • Del ›
børre arnold • for 10 timer siden

En offentlig granskning bør komme slik at de det gjelder må stå til rette for lovbruddene
de har begått mot barn og foreldrene.
7 △ ▽ • Svar • Del ›
Fjomp E. Nissen > børre arnold • for 9 timer siden

Du tror vel ikke i fullt alvor at noen innen offentlig forvaltning må stå til rette for
noe? Da ser jeg bort fra reaksjoner type "fy på lanken" og at han/hun slipper unna
med å måtte si til media at "slik skal det ikke være, så her har det beklageligvis
skjedd en rutinesvikt. Derfor går vi nå gjennom våre rutiner nettopp for å bli enda
bedre."
For så å bli overflyttet til en bedre betalt jobb lenger opp i systemet.
Har det noengang forekommet noen annen "straff" enn dette i saker som vedrører
forvaltningen?
1 △ ▽ • Svar • Del ›
kjetilhansen > børre arnold • for 4 timer siden

Signèr kamanjen jeg har linket til i annen posting her, hvis du / dere mener dette. :)
△ ▽ • Svar • Del ›
Jørn Eikemo • for 9 timer siden

Positivt at juristen tar opp temaet .
Likevel langt fra å være tilstrekkelig . Det kan også fryktes at dette er et grep som kun
tjener til å vise at man gjør noe .
Fra min side , som jeg har sagt lenge , er det ingen tvil om at barnevernet må nedlegges i
sin helhet , det er et politisk makt-organ som ødelegger barn og familie.
Hjelp til barn og familier må være helt frivillig . Familien må ha full bestemmelsesrett .
I dag er barnevernet et arrogant makt-apparat uten lov og styring , en mafia , som gjør
akkurat som den vil til fortvilelse og frykt for tusener av barn og familier .
5 △ ▽ • Svar • Del ›
Google App • for 10 timer siden • edited

Lovpålagte frister sees ut som problemer???
Hvor er selve barn i bilde, revet bort fra familier på grunn av primitive angivere fra skole
for eksempel??
Personlig, for meg han som mener at han bryr seg, han er drittsekk som lagt ikke merke
hvor ofte barnevernet disfunksjonelle ansatte forfalsker rapporter, og viser foreldre og
barn i falsk bilde.
I Flateby bor ledere (i forhold) av Connexa barnevern AS. (Tjente over 8 000 000 kr hver i
2016) Venner til sjef av Barnevern i Enebakk (nedbrent i år). I skole i Kirkebygda en gjeng
av primitive lærere og ansatte med veterinari asistent i bakgrunn som kviter seg barn i
tilfelle den blir anerledes enn de tror den skal være.
Kompiser og familje gjeng - korrupsjon kan mistenkes ved å prioritere egne interesser, og
selve kommune er helt blekk... Da enkleste er å rive bort stakkars barn og gi videre bort til
beredsksphjem og fosterhjem...staten betaler da, lettelse for kommunen.
Drittsekker i stor omfang inkludert politikere og statsminister. Revet bort fra virkelighet
akkurat slik med imigranter er det.
Barna brukes som vare til å tjene penger og det gjelder fylkesnemnde også. Norge sees
utland som et land med primitive folk fra viking tiden. Takk til arrogante og korrupte
eksperter.
https://www.vg.no/nyheter/i...
5 △ ▽ • Svar • Del ›
kjetilhansen • for 5 timer siden • edited

En organisasjon har foreslått å gjennomføre en ekstern, uavhengig gransking av tvungne
omsorgsovertakelser i barnevernet. Jeg støtter det forslaget, og de som vil være med kan
gå inn her. Vil du ha forandring til det bedre? Gå inn her og signèr!
https://www.change.org/p/th...
4 △ ▽ • Svar • Del ›
Fjomp E. Nissen • for 9 timer siden

Ah! En kommisjon. Nå blir nok barna glade.
1 △ ▽ • Svar • Del ›
Jane Kile • for en time siden

Vi i @Fokus På Barnevernet tenker i de samme baner som juristen her nevner.
"– Er barnevernets tvangsmyndighet fortsatt hensiktsmessig, eller bør barnevernet heller
bli en rendyrket faglig hjelpetjeneste?"
https://www.facebook.com/Fo...
△ ▽ • Svar • Del ›
Torgunn • for 6 timer siden

Den biologiske bomben er beskrevet på følgende måte:
I en velferdstat kan alle få barn, og mindre begavede mennesker og syke mennesler som
i utgangangspunktet ikke kan ta vare på seg selv. Barna følger foreldrenes mønster, de
blir kogitivt svake og sykelige. Hvem skal ta var på deres etterkommere?
Hvordan står det til med kognitive ferdigheter hos de som arbeider i offentlige etater:
Forskning?
△ ▽ • Svar • Del ›
Lemmy • for 11 timer siden

"De nye folkevalgte regionene" Eh?
△ ▽ • Svar • Del ›
Fjomp E. Nissen > Lemmy • for 9 timer siden

Jeg tør påstå at det er blasfemi å kalle seg Lemmy og i tillegg bruke et bilde av
ham som avatar!
△ ▽ • Svar • Del ›
Lemmy > Fjomp E. Nissen • for 6 timer siden

Andre kaller det en hyllest til en ekte rocker som dessverre gikk bort for
tidlig. Det var forferdelig på siste konserten dems, så sjuk var han synlig for
publikum at vi skjønte det kunne være siste konsert. Og det ble det også😔
Men han kjørte løpet ut til siste slutt, som en ekte rockestjerne!
Lemmy er Gud, så at du trekker inn blasfemilover er vel innafor😉
Hvor kom det fra plutselig forresten? Tror ikke jeg har fornærmet deg?
Isåfall var det ikke med vilje, og jeg beklager. Fint hvis du sier ifra hva det
gjelder.
△ ▽ • Svar • Del ›
Fjomp E. Nissen > Lemmy • for 2 timer siden

Du har ikke fornærmet meg på noen som helst annen måte enn at
jeg mener det er upassende å bruke navnet og bilde av gudfaren
Lemmy. Han er hellig! Den som kødder med Lemmy kødder også
med meg! Vi har alle vår måte å hedre ham på, så jeg aksepterer at
du velger å gjøre det slik. Men om jeg respekterer det? Det er en
annen sak.
Jeg visste at han var veldig syk den siste gangen Motörhead spillte
her, og jeg ville ikke huske ham som et levende lik. Derfor lot jeg vær
å se dem.
Rock on🤟
△ ▽ • Svar • Del ›
Helveg > Lemmy • for 10 timer siden

Det siktes vel til de nye stor-kommunene og ditto fylkene.
△ ▽ • Svar • Del ›
Lemmy > Helveg • for 9 timer siden

Jeg syntes "folkevalgte" var noe ukorrekt😉 Jeg burde vært mer presis...
men en lærer
△ ▽ • Svar • Del ›
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Frp og Venstre krangler på nytt om støtte til
Human Rights Service

FNB Oslo: Venstre og Mdg skaper mer
fattigdom og dårligere klima

62 kommentarer • for 3 timer siden

38 kommentarer • for 7 timer siden

John Magne Trane —

Nationaldemocrat —

Avatar"Som barnehjemsbarn var jeg selv med i et
miljø som delvis ranet andre barn og unge, og også
voksne, og banket horekunder og gjorde diverse ting.
Som barnehjemsbarn har jeg sett dette på nært hold
selv, sier Abid Q. Raja "
Delvis har han fortsatt å gjøre diverse ting...

AvatarHovedproblemet med bompengene er at
politikerne ser på det som en ny beskatningsmulighet
som kan finansiere populære tiltak og dekke over at
utgiftene knyttet til kulturmangfoldet stiger voldsomt.

Helsemyndighetene ville ikke dekke
operasjon for adoptert jente – anklages …

Sivilstatus «jomfru» droppes fra
vigselsskjema i Bangladesh

17 kommentarer • for 3 timer siden

5 kommentarer • for 4 timer siden

Tore Andersen —

jakoline33 —

AvatarOperasjonen ble vellykket og utredningen ble
fem ganger billigere enn den ville ha blitt i
Sverige.Hun har tatt opp lån, og har brukt flere
hundre tusen kroner av egen lomme.Dette er litt
pussig. Flere hundre tusen må minst være to hundre
tusen. Dvs. at en operasjon i Sverige ville koste over
en million. At moren gir blaffen i avslaget og drar til
USA, og i tillegg ikke ønsker å bruke
klagemulighetene viser vel at denne saken kan ha
flere sider.
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AvatarSant nok.
Men det var faktisk svært vanlig før , også i
Middelalderen, at kvinner i Norge var gravide da de
giftet seg ,og slett ikke jomfru.
Rett og slett fordi det å gifte seg med en ufruktbar
kvinne kunne bety «havari» for både gård og grunn
om det ikke dukket opp helst en odelsgutt .Så det var
langt færre jomfruer i ektesengen i gamle Norge ,enn
man skulle tro.
For siden det å skille seg før var nærmest umulig ,så
var det å teste ut «kone-emnenes» fruktbarhet før
kirkeklokkene sørger for den endelige avtalen som
skulle vare resten av livet.
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