Prosesskriv
TIL
HARDANGER TINGSRETT

Dato:

20.1.2009

Saksøker: Rune Fardal
Fjellvn. 74
5019 Bergen

Saksøkt :

Barnevernet i Kvam Kommune
v/Leder Astri Anette Steine
Grovagjeldet 16
5600 Norheimsund

3 kopier sendt

Hardanger Tingrett
5781 Lofthus

1 kopi sendt Kvam kommune

For at retten skal kunne forstå barnevernets handlinger kan det være nødvendig å
utdype noen hendelser. Viser til vedlagte brev fra barnevernet av 14.1.2009 (vedl.1).
Barnevernslederen skriver at:

Påstanden om at far skal ha hindret samvær en bestemt helg, har intet med
barnevernfaglige spørsmål å gjøre, men kun med barnefordelingsaken. Det øyeblikk
det kan dokumenteres at barnet evt. tar skade av den påståtte ”samværsnekt”, er
man inne på barnevernfaglig problematikk. Noe slik skade eksisterer ikke og er
heller ikke dokumentert av barnevernet. Barnevernet blander seg derfor inn i en
barnefordelingsak, vel vitende om at den har de ingen myndighet i. Det er mor som
på denne måten bruker barnevernet, mot både barnet og far, og øker dermed
konflikten for barnet. Barnevernet har ukritisk kastet seg på disse ubegrunnede
påstander og gjør seg dermed til part på mors side i barnefordelingsaken. Tidligere
oppfatninger og bias synes søkt bekreftet gjennom ubegrunnet kritikk av far.
Det finnes ikke dokumentert noen barnevernfaglige vurderinger i barnevernets
beskrivelser i sakens dokumenter. Det har intet med fag å gjøre å ukritisk tillegge en
psykisk syk persons udokumenterte påstander vekt, mens man overser alle andre
beskrivelser, eller unnlater å hente inn andre vurderinger! Det er en betydelig
forskjell på subjektive preferanser og faglige begrunnelser bygget på vitenskapelig
metode!
En slik metode er å kildekritisk vurdere de påstander mor fremsetter. Dette er
opplagt ikke gjort. Når terskelen for å akseptere mors stadige påstander er så liten
som her, må en legge til grunn at barnevernet opptrer på en lite profesjonell måte.
Å komme med de påstander barnevernet fremsetter i brev av 15.12.2008, har ingen
relasjon til faglig begrunnede standpunkter innefor barnevernlovens rammer.
Påstandene er utelukkende en ukritisk gjengivelse av en psykisk syk mors
udokumenterte subjektive påstander etter at barnet er flyttet tilbake til sin far.

Mors virkelighetsforståelse
Barnevernet bør være oppmerksom på at det for lengst er dokumentert hvordan
mor fremsetter usanne påstander og det i en slik omfang at det godt
dokumenterer en virkelighetsforståelse som er svært fjern fra enhver normal
persons persepsjon. I prosesskriv av 21.10.2006 til Tingretten i Hardanger
dokumenterer far over 60 usanne påstander mor kommer med i sine påstander til
domstolene, og det bare i tidsrommet fra 1999 til 2002! I vedlegg 7 er de 5 første
sider av totalt 53 sider vedlagt. Om nødvendig kan resterende 48 sider som tar for
seg de enkelte påstander i detalj, fremlegges.
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Mor har en psykisk lidelse slik hennes MMPI profil og trygd dokumenterer. Mors
ekstremt lave terskel for krenkelser fører med seg en ytre adferd som søker
balansere og kompensere for et underliggende dårlig selvbilde. Utad fører det til at
omgivelsene får servert en virkelighet tilpasset behovet for å kompensere for det
lave selvbildet og indre negative impulser. Dermed kommer påstander som verken
har rot i virkeligheten eller er innbyrdes logiske. Selvmotsigelsene florerer i mors
påstander, noe som blir synlig når man ser hele mors adferd i sammenheng.
Barnevernet synes ikke ha kunnskap om denne typen dynamikk og synes tro, ut i fra
en antagelse rundt en normal norms adferd, at det de får servert fra mor, må være
riktig! Barnevernets problem er at de bare hører bruddstykker, og da de mor vil de
skal høre!

Historien gjentar seg
Når far alene har hatt omsorgen for barna har mor i alle år påstått at barna har
alvorlige problemer! Hun ringte barnets lærer på barneskolen i 2001/2002 nesten
ukentlig og var ”svært bekymret”. Hun fremsatte en rekke udokumenterte
påstander om barnet til lærer, som lærer selv beskrev i sakkyndige rapporter at hun
aldri hadde lagt merke til ved barnet. Deretter brukte mor sine egne ”påståtte
bekymringer” som begrunnelse til å starte 2 rettssaker for å få omsorgen. Det
samme skjer i dag. Mor ringer i dag barnets ungdomskole med sine bekymringer,
slik hun ringte barnets barneskole. Dette er ikke en normal bekymring, begrunnet i
faktiske forhold, men et utslag av en mors avvikende virkelighetsforståelse. At dette
synes skape problemer for barnet ser mor like lite som sin egen deltakelse i
konflikten.
Denne utstrakte ”bekymringen” for barn hun ikke har daglig omsorg for må sees i
lys av mors kroniske angst, depressive og narsissistiske lidelse jmf mors MMPI
profil. Mor er trygdet fordi hun ikke fungerer i vanlige sosiale sammenhenger, som
en arbeidssituasjon eller større sosiale arrangementer der hun må forholde seg til
mange mennesker, helt i tråd med mors MMPI profil rundt sosial angst. Mors egen
bekymring og angst projiseres ubegrunnet over på barnet og far.
Påstander om at barnet har problemer er projeksjoner av mors problemer.
Påstander om at far nekter samvær er projeksjon av mors ønske om å hindre barna
kontakt med far. Eksemplene er så mange og over så mange år at dette er godt
dokumenterbart. Det synes tjene et behov for å distansere seg
fra/fortrenge/benekte sin egen psykiske problematikk i tråd med MMPI testens
skår for mor. Å tolke og forstå en slik skår krever fagkunnskap.
Samtidig fremstår hun tilsynelatende bekymret for de ”bekymringene” hun har
tillagt barna! Dette tjener 2 hensikter.
1. For det første skaper det distanse til egne psykiske problemer som dermed
kan benektes.
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2. For det andre fremstår mor tilsynelatende som en som evner følge opp et
barn med de av mor, påståtte vansker. Omgivelsene manipuleres til å tro at
det handler om empati og forståelse for et barns problemer! Sannheten er at
det handler om mors egosentriske behov for anerkjennelse.
Det er et ordtak som sier: ” Any story can become a reality without evidence or proof
as long as the story can circulate long enough, with a help of those benefitting from it.”
Den eneste som tjener på dette er mor, som på denne måten søker opprettholde sitt
falske selvbilde av den ”perfekte mor”! Og hun skriver da også i sine prosesskriv at
”hun har en omsorgsevne over gjennomsnitt”! Dette, mens hver eneste fagbok om
depressive lidelser og skårbildet for mors MMPI test, beskriver det stikk motsatte!
Det totale fravær av selvinnsikt burde fått en bjelle til å ringe hos barnevernet om de
hadde hatt kunnskap om denne typen problematikk og innsikt i mors handlinger.
Barnevernets ukritiske holdning til mors udokumenterte påstander viser at det har
de ikke.
For omgivelsene fremstår mors bekymring som reell, og forventningen om
hvordan man tror en ”mor” skal være synes oppfylt! Problemet er bare at verken
skole eller andre innstanser har beskrevet spesielle problemer hos barnet under
fars omsorg som avspeiler fars omsorgsevne eller evt. mangel på slik. I brev av
15.12.2008 er det nettopp slike ”bekymringer” fra mor barnevernet ukritisk
videreformidler! Attester helt tilbake til barnets barnehage, under fars omsorg, viser
et velfungerende barn. Mors begrunnelser (til omgivelsene) for å gå til rettssaker
var de påståtte konstruerte ”bekymringer” rundt barna!
De reelle begrunnelser ligger i krenkelsen av at far tok ut skilsmisse og beholdt
omsorgen for barnet! Kombinasjonen av hat og krenkelse gjør det umulig for mor å
løse konflikten gjennom samtale med far. Mors nekting å komme til 5 innkallinger
til familierådgivningskontoret for å redusere konflikten dokumenterer dette.
Barnevernet har selv opplevd at mor ikke vil komme i felles møte for å snakke om
problemene, mens far gang på gang har vært villig til å komme i slike møter. Mors
hat er så intenst at dersom far er til stede på skolemøter for barna, så går mor!
Rettssakene og den støy de skaper for barna, er det som virkelig lager problemer for
barna.

2001/2002
Vi så det samme mønster vinteren 2001/2002, da byttet mor stadig
samværstidspunkt for barnet, noe som førte til at barnet til slutt ikke viste når det
skulle ha samvær med sin mor. Samværene ble uoversiktlige for barnet. Det førte
til at barnet trakk seg litt inn i seg selv, inntil far fikk stanset denne omfattende
byttingen av samvær. Mors behov for egne gjøremål, påførte barnet problemer.
Ved flere anledninger tok hun barnet ut av skolen hele dager uten å innformere far!
Hun klarte sågar lage en hemmelig avtale med skolen, der hun kunne ta barnet ut av
skolen disse dager. Far som hadde omsorgen for barnet ble ikke innformert, og
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lærer var bekymret for at barnet mistet undervisning. Dette viser hvor manipulativ
mor kan være selv mot tilsynelatende oppegående folk!
Det ureglementerte fravær brukte mor så som påskudd til å gå til sak mot far, med
begrunnelsen av at ”det var uregelmessigheter ved barnets skolegang”! Så kynisk er
mor i sin adferd. Dette må man kjenne til for å avsløre. En slik adferd er skadelig for
barnet! Det eneste barnevernet ser er støyen som oppstår, når far prøver stanse en
slik kynisk bruk av barna. Barnevernet fikk selv en rekke brev fra far som synliggjør
den frustrasjon far opplever, når barna utsettes for mors stadige innfall. Barnet
måtte tilpasse seg mors stadige innfall og ikke omvendt! Etter at far stanset disse
omfattende byttinger av samvær, forsvant også barnets problemer rundt dette, med
det resultat at mor anklager far for å hindre samvær!!
Mors evne til å manipulere sine omgivelser er enorm. Barnevernet har selv mottatt
legeattester (vedlegg 9) fra mor der hun har fått legen til å skrive at ” mor er frisk”,
samtidig som alle vet at hun faktisk er trygdet og går på alvorlig medisinering for
depressive lidelser! Selv leger man forventer ha en viss kunnskap om dette blir lurt
trill rundt! Barnevernslederen synes ikke evne ta dette på alvor.
Mor hadde forhøyet skår (T>70) på skala 1, 2 og 3 på MMPI testen i 2002.
Duckworth (1979,s.69) skriver følgende som er meget relevant for mors bruk av
stadige ”lege erklæringer”:
MMPI skala 1, Hypokondriske adferd:
”Med denne skår, har personen en tendens til kroppslige klager for å unngå
emosjonelle situasjoner samt en tendens til å bruke disse klager som et middel til å
manipulere andre. Han eller hun kan være sytende, klagende og få andre til å føle seg
dårlig. Når skalaen forhøyes, har disse personer en tendens til å bli selvoppgivende,
forlede andre til å hjelpe seg, og deretter sabotere denne hjelpen. De kan ”shoppe”
rundt etter leger og/eller rådgivere”. Oversatt fra:

Dette er helt i tråd med den adferd mor fremviser ovenfor barnevernet. Hun
manipulerer barnevernet på en slik måte at det både øker barnas problemer og
konfliktnivået.

Sykelig adferd
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Vi har altså først en mor som urettmessig tillegger og påfører barnet en rekke
problemer under fars omsorg. Deretter fremstiller hun seg som den som prøver
hjelpe barna ut av disse påståtte problemer hun selv har ansvaret for, ved å kreve
omsorgen! Det å påføre eller tillegge et barn sykdom og vansker og deretter
fremstille seg som den som prøver hjelpe barnet, er rent hykleri. Det en adferd som
ligner svært på Munchausen syndromet. Dette er en adferd beskrevet spesielt ved
narsissistisk personlighetsforstyrrelse, der i dette tilfelle mor søker gi et grandiost
bilde av seg selv, gjennom å sykeliggjøre barna, og deretter fremstå som den som
prøver hjelpe barnet!
Dette er meget avslørende, for dagen etter at barnet var flyttet til sin mor i 2002,
som følge av de usanne påstander hun fremsatte i sine rettssaker, så påsto hun
plutselig at barna ikke hadde noen problemer! Det som var fremstilt som alvorlige
psykiske problemer ved barnet hos far, forsvant tilsynelatende over natten. Mor
derimot måtte legge seg inn på et psykiatrisk hvilehjem!
Det tragiske er imidlertid at de fleste faglige vurdering som er gjort etter flyttingen
av barnet til mor, viser at barna hos mor har fått virkelige problemer. Det er hos
mor barnet i flere år (helt fra flyttingen til mor i 2002) flere ganger er henvist til
BUP. Det er hos mor barnevernet har klippekort og det er hos mor barnet beskriver
alvorlig omsorgsvikt! Mor har under sin omsorg aldri evnet redusere barnas
problemer eller konfliktens omfang. Selv i tidsrommet mellom 2002 og 2006, da
barnet bodde hos mor og det ikke var annet enn innkallinger til
familierådgivningskontoret fra far, økte barnas problemer, slik en rekke
dokumenter viser.
Problemet for barnevernet er at de ikke synes inneha faglig kunnskap på denne
typen manipulativ adferd. Anklagene de retter mot far i brev av 15.12.2008,
bygger utelukkende på mors udokumenterte påstander og synes mer ha en
misjon av å befeste barnevernets egne forutinntatte oppfatninger i saken.
Barnevernets tilsynelatende ryggmarksrefleks på disse usanne påstander har
ytterligere bidratt til økt konflikten rundt barna. Å ensidig anklage far for å være
den som driver konflikten ved å påstå at ”De opprettholder konflikten og presser
jenta mer enn noen gang..”, dokumenterer at barnevernet overhodet ikke har faglig
kunnskap til å forstå og avsløre en så avansert narsissistisk dynamikk som dette
er. Den subjektive ensidighet ved barnevernets holdninger avslører seg når
barnevernet ukritisk legger mors påstander til grunn slik de faktisk innrømmer i
brev av 14.1.2009!
Det hadde vært fag om slike påstander hadde vært underlagt vitenskapelig metode
og et snev av kildekritisk vurdering, mens det er subjektiv forutinntatthet å ukritisk
bruke slike påstander i anklager mot far. Påstandene er usanne. Barnevernet gjør
seg skyldig i å fremsette uriktige og usanne påstander.
Barnevernet synes ute av stand til å innse at far gjennom mange års praktisk
erfaring med mors adferd og hvordan dette negativt virker inn på barna, og flere
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års studier av denne typen adferd faktisk har betydelig fagkunnskap om denne
typen narsissistisk dynamikk.
Når barnevernet så videre skriver at :

uten å ha kunnskap om narsissistisk dynamikk, har de i realiteten endt opp med å
kritisere far som har avslørt en slik dynamikk, mens man synes støtte den som
virkelig opptrer med en slik dynamikk, nemlig mor!
Det tragiske er at dette er en helt vanlig reaksjon blant en rekke fagfolk i slik
narsissistisk dynamikk, fordi virkeligheten blir snudd fullstendig på hodet. Den som
starter konflikten fremstiller seg som et offer, og den som avslører konfliktens
dynamikk fremstår som den aggressive! Barnevernet har endt opp med å anklage
far, mens mor er den som i realiteten driver et spill som skader barna. Slik
beskrivelsene i barnevernets brev av 15.12.2008 tilsynelatende ensidig
ansvarliggjør og anklager far for sakens høye konfliktnivå, og barnas problemer,
avsløres barnevernets totale kunnskapsmangel om slik narsissistisk dynamikk!
Barnevernets manglende fagkunnskap fører til at konflikten rundt barna øker.
Barnevernslederen fremstår som mors naive medhjelper ved å henge seg på de
usanne påstander mor fremsetter om far. Ved at de samme usanne påstander
gjentas av barnevernet, som mange ”forventer” har kunnskap om barn, gis de
samme usanne påstander en uberettiget faglig legitimitet. Det krever
uforholdsmessig mye energi å tilbakevise slike uriktige påstander.
Og igjen vil jeg minne om ordtaket over: ” Any story can become a reality without
evidence or proof as long as the story can circulate long enough, with a help of those
benefitting from it”.
Dette ser vi typisk fra mors stevninger. Etter stevningen i 2000 ble de fleste av mors
påstander avslørt som usanne. Derav forliket etter dommen i 2000. Det forhindret
imidlertid ikke mor i å benytte stort sett de samme påstander i sin stevning i 2002.
Men å gjenta de samme løgner mange nok ganger gjør dem ikke sanne! For
barnevernet som gang på gang avsløres i kritikkverdige forhold, synes det fremstå
et behov for å anklage far.
Når barnevernslederen så skriver at ”Undertegnede har forholdt seg til sitt kjennskap
til saken..” og dette kjennskapet synes bygge ensidig på mors udokumenterte
usanne påstander, da har det intet med fag å gjøre, men med subjektive preferanser
og mangel på aktuell kunnskap både om saken som sådan men også om den typen
dynamikk som driver denne saken. Behovet for å bekrefte egne bias fremstår som
overveldende.
Barnevernlederen skriver videre at :
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Det er helt irrelevant på hvem barnevernet baserer sin kunnskap på, for
barnevernet har ut i fra sin faglige status plikt til å arbeide ut i fra vitenskapelig
holdbar metodikk. En slik metode er å kildekritisk vurdere de påstander som
fremmes, uansett hvor de kommer fra. Fars beskrivelser og dokumentasjon har hele
tiden blitt så kildekritisk negativt behandlet at de i realiteten er oversett og utelatt.
Mors udokumenterte påstander blir uten noen kildekritisk vurdering lagt til grunn.
En slik ensidig favorisering av den ene part kan bare skje der det foreligger en
forutinntatthet, bias, mot den ene part. Det er et paradoks at mens barnevernsloven
sier mye om hva barnevernet skal gjøre, så sier den svært lite om hvilke
kvalifikasjoner som kreves for et slikt arbeide. Denne saken synes styres mer av
politikk en faglig kompetanse. Det er ikke til barnets beste.
Barnevernslederens beklagelse fremstår for øvrig noe underlig. Å bare beklage at
man ikke opplyste om kilden for disse usanne påstander fremstår som
kritikkverdig, når man ikke samtidig beklager de påstander man fremmer på
bakgrunn av disse uriktige og usanne påstander fra den samme kilde.
Spørsmålet er om man opprettholder de fremsatte påstander og trusselen om
bekymringsmelding, eller om både påstander og bekymringsmelding er
trukket?
Barnevernslederen synes ikke ha forståelse for at det eneste som skulle vært
beklaget, er at kritikken i det hele tatt ble fremsatt mot far på bakgrunn av mors
udokumenterte påstander. Det er irrelevant hvor påstandene kommer fra, de skulle
aldri vært videreformidlet av en fagetat! Kritikken er ikke reell! Det er ikke til å
unngå at man i så kompliserte saker som denne kan komme i skade for å gjøre feil
vurderinger, men når det først er avslørt at så har skjedd, er det den faglig
ansvarliges plikt å rette opp dette.
I brev av 19.12.2008 ba jeg om bla. Følgende:
”Jeg ber med dette at dere dokumenterer på hvilken måte jeg skal ha ”presset jenta
mer enn noen gang”!
Og
”På bakgrunn av fvl.§13b og §18, må jeg be om at barnevernslederen oversender
dokumentasjon på grunnlaget sin påståtte ”svært bekymrede” holdning, over det som
skal ha skjedd i tidsrommet fra 8 15.12.2008.”
I brev av 14.1.2009 beskrives ingen slik dokumentasjon fra barnevernslederen, ei
heller blir disse påstander trukket tilbake eller beklaget. Jeg legger derfor til grunn
at barnevernslederen ikke har noen dokumentasjon på at far skal ha ”presset
jenta mer enn noen gang”, ut over hva en psykisk syk mor påstår. Ei heller at det
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foreligger noen dokumentasjon på den påståtte ”svært bekymrede” holdning
barnevernslederen viser til i sitt brev av 15.12.2008. Når barnevernslederen til tross
for dette synes opprettholde sin kritikk av far og trussel om bekymringsmelding
begynner dette å bli svært alvorlig.
Det eneste barnevernslederen viser til er at påstandene er ”basert på mor sitt
utsagn”! Det kunne tilsynelatende like godt ha vært en anonym melding, for den har
intet belegg i barnas faktiske forhold. Barnevernslederen har i realiteten intet
grunnlag for de negative påstander som ble fremsatt mot far i brev av 15.12.2008.
Vel vitende om konfliktens høye nivå, legges ukritisk mors påstander til grunn!
Barnevernslederen har derfor fremsatt uriktige og usanne påstander om far.
Påstand i stevning blir derfor opprettholdt!

Når barnevernslederen så videre skriver at:

blir dette svært alvorlig. De fremsatte påstander er uriktige og usanne, de er
fremsatt av barnevernslederen! Barnevernslederen har ingen dokumentasjon på at
de er sanne eller riktige! Som fagetat kan man ikke unnskylde seg med at dette ikke
er gjort ”bevisst”. Dette er i realiteten ansvarsfraskrivelse.
Barnevernslederen har et ansvar for å påse at de beskrivelser som barnevernet gir,
faktisk er faglig holdbare, herunder underlagt kildekritisk vurdering, jmf. krav til
vitenskapelig metode. Når det så viser seg at dette ikke er riktig, må man forvente at
påstandene trekkes tilbake, og/eller beklages. Dette er ikke gjort.
På toppen av det hele skriver barnevernslederen at:

Det fremgår meget klart av fvl§6 om habilitet at det skal legges vekt på om
habilitetsinnsigelser er reist av en part og om særegne forhold foreligger.
Habilitetsinnsigelser er reist og det foreligger opplagt særlige forhold som gjør
barnevernslederen innhabil når hun gang på gang avsløres i å komme med
usannheter i ulike brev! Undertegnede er av den oppfatning at slike forhold
foreligger gjennom barnevernslederens ukritiske holdning til og videreformidling
av mors usanne påstander i denne sak. En finner det likeledes noe underlig at den,
det er reist habilitetsinnsigelser mot, selv skal kunne vurdere sin egen habilitet!
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Tidligere usanne påstander
At barnevernslederen i Kvam fremsetter og er tilknyttet usanne påstander er ikke
noe nytt. Helt tilbake til 2003 dokumenteres det hvordan barnevernslederen er med
på å fremsette usanne påstander til politiet i Kvam i denne saken. I vedlegg.2, datert
23.1.2003 skriver barnevernet at:

Her nevnes at nåværende barnevernsleder (den gang Sørheim) var med på disse
påståtte ”ukentlige” møter. Virkelig alvorlig blir det når far i 2008 ber om oversikt
over tidspunktene for disse påståtte møter. I vedlegg.3 datert 6.4.2008 bekrefter
barnevernslederen selv at disse ”ukentlige møter” ikke har funnet sted. Fra
dommeravhøret 5.11.2002, der barnet beskrev seksuelle overgrep fra stefar og
frem til 23.1.2003, var det kun ett møte, 19.11.2002. Beskrivelsene til politiet om
”jevnlige samtaler en gang i uken” i det aktuelle tidsrom er derfor både uriktige og
usanne! I vedlegg 2 har barnevernet opplagt et behov for å skape en oppfatning av
at de kjente barnet godt, for å komme med de ”vurderinger” de feilaktig gjør.
I brev av 27.2.2003 (vedlegg.4) gjentar barnevernet de samme usanne og uriktige
påstander:

I dette brevet fremgår det meget klart at de beskrivelser som gis om barnet kommer
fra barnets mor:

Dette brev er undertegnet av bla. dagens barnevernsleder. Barnets mor påstår at
barnet ”blander fantasi med virkelighet”, mens omfattende dokumentasjon gjennom
flere barnefordelingsaker og mors egen MMPI test, dokumenterer meget godt at det
er barnets mor som blander fantasi og virkelighet. Igjen avsløres mors projeksjon
av egen adferd over på barnet.
Dette medisineres mor for! Dette er meget enkelt å avsløre når man sitter på
saksdokumentene. Mors påstand om at hun er en bedre omsorgsperson enn
gjennomsnittet, at hun ikke er syk og at barna ikke har noen problemer hos henne,
står i meget sterk kontrast til at BUP og barnevernet har klippekort hos barna hos
mor, at hun er trygdet som følge av psykisk sykdom og ikke evner arbeide. Det er
ingen tvil om at det er mor som blander fantasi med virkelighet! Vi vet fra
sakkyndige rapporter at mor har konsentrasjonsvansker som følge av denne
lidelsen.
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Barnets mor projiserer egne problemer over på barnet og fremstiller det som om
det er barnet som har disse problemer. Dette helt i tråd med det over beskrevne om
hvordan mor tillegger barnet og andre, egne problemer.
Saksøker vil etter behov legge frem ytterligere dokumentasjon på barnevernets
usanne påstander i brev og dokumenter. Dette er i høyeste grad bevisste handlinger
fra barnevernet.

Forutinntatte hypoteser
Det er bare en måte å forklare slike handlinger og vurderinger på, og det er at
barnevernet har en forutinntatt hypotese. Det som strider mot denne hypotese blir
utelatt, det de mangler blir konstruert. Dette har intet med faglig forsvarlighet å
gjøre! Dette er ikke til barnets beste.
Barnevernet i Kvam har med andre ord gjentatte ganger kommet med usanne og
uriktige påstander til politiet i det som i vedlegg 2 og 4 fremstår som en beskrivelse
av hvordan barnevernet presser og manipulerer et lite barn til å forandre på de
beskrivelser barnet gav i dommeravhør. Dette rammes av straffelovens § 18:
”En offentlig Tjenestemand, som ved Misbrug af sin Stilling hindrer nogens lovlige
Straffældelse eller Fældelse til den forskyldte Straf, eller som udenfor de i Loven
hjemlede Tilfælde eller paa anden end den lovhjemlede Maade undlader at forfølge en
strafbar Handling, straffes med Tjenestens Tab eller med Hefte eller Fængsel indtil 3
Aar.”
Retten bør være oppmerksom på at denne adferden som her avdekkes ikke er
enestående for barnevernet i Kvam. I vedlegg 5 beskriver en erfaren advokat
hvordan han opplever at barnevernet ukritisk tillegger en parts påstander vekt
uten noen form for kildekritisk vurdering. Andre advokater (vedlegg 6) slutter å
behandle slike saker der barnevernet er involvert, fordi det stadig avsløres en
ukultur der forutinntatte hypoteser legges til grunn og der det slett ikke er barnets
beste som gjelder. Resultatet av slik mangelfull faglig kunnskap er nettopp at
konflikter øker for barna.
Det er meget kritikkverdig av barnevernet i Kvam og heve konflikten for barna på
denne måten!

Barnevernet lar seg bruke
Retten må være oppmerksom på at det ikke er noe nytt at barnevernet i denne
konflikten bevisst lar seg bruke av mor, mot far. I brev av 23.10.2002, (vedlegg 8)
skriver barnevernet på oppfordring fra mors advokat et brev, som i hovedsak
omhandler at skolen bør være et fristed for barnet. Denne oppfordringen kommer
etter at barna fremviser en rekke alvorlige symptomer fordi barna gjennom flere
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uker ikke verken vet hvor mor er eller når hun kommer tilbake. Dette var da mor
uten å innformere barna la seg inn på et psykiatrisk hvilehjem. Far oppsøkte i denne
situasjonen barnet på skolen som en direkte følge av de problemer barnet
tilkjennegav. Denne reelle bekymring fra far bruker så mor, ved hjelp av
barnevernets naive holdning, til å kritisere far.
Igjen avsløres mors kritikk av far, som et spill, der barnevernet i mangel av
kunnskap bevisst lar seg bruke. Mens barnet klart fremviser problemer og beskriver
seksuelle overgrep, skriver mors advokat:

Dette føyer seg bare inn i og underbygger mors virkelighetsfjerne oppfattelse av
barnets tilstand. Videre skriver mors advokat:
”Det viser seg at Rune Fardal på nytt har oppsøkt barna i barnehage og skole.
Dette er belastende ikke bare for barna, men også for personalet. Rune Fardal
er oppfordret av barnevernstjenesten til ikke å kontakte barna i skole og
barnehage. Når han ikke følger oppfordringen tilsier dette at Rune Fardal ikke
mestrer å sette seg inn i barnas situasjon”
Merk at mor skriver at far er oppfordret av barnevernet! Her anklager mor, far for å
oppsøke barna på skolen (i denne for barna vanskelige situasjon der mor i over en
måned ikke er hjemme). Mor underbygger sin anklage med at barnevernet skal ha
oppfordret far til at skolen skal være et friområde for barna!
Det særdeles skjerpende og alvorlige her ligger i at mens mors brev er datert
22.10.2002, så er den bestilte ”anbefalingen” fra barnevernet datert 23.10.2002 og
fakset til mors advokat samme dag. En ting er hvordan mors advokat kunne vite at
barnevernet dagen etter ville sende en slik anbefaling og at far fra barnevernet fikk
opplyst at de ikke fakser slike dokumenter når han spør om kopier, men må sende
dem i post, noe annet er hvordan far kan anklages for ikke ha fulgt ”oppfordringen
fra barnevernet” som han umulig kan ha mottatt når anklagen fra mor fremsettes!
Far kan umulig ha mottatt brevet fra barnevernet av 23.10, når mor bruker det til å
anklage far 22.10! Mors advokat burde skrevet at far kommer til å få en
”anbefaling” fra barnevernet, men da kunne hun ikke anklaget far! Dette er et
klassisk eksempel på hvordan barnevernet bevisst lar seg bruke av mor, mot far i
barnefordelingsaken. Det viser hvordan mor bevisst øker konflikten. Mors
”bekymring” er ikke at fars oppmøte på skole er belastende for verken barn eller
lærere, men frykten for at far skal finne ut av de problemer barnet faktisk har. Mor
bruker også barnevernet her, bevisst i et forsøk på å avskjære barna kontakt med
far. Ikke noe av dette verken ser eller forstår barnevernslederen. Hun mangler
kunnskap om narsissistisk dynamikk!
Det er i lys av en rekke slike hendelser man må se barnevernets opptreden og rolle i
denne konflikten. Når far avslører en slik samrøre mellom barnevernets
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innblanding i barnefordelingsaken og barnevernfaglige spørsmål, må en legge til
grunn at barnevernet i sin frustrasjon mister ethvert objektivt gangsyn.
Barnevernets kritikk av far i brev av 15.1.2009 må sees i relasjon til denne sakens
historikk som delvis er beskrevet over. Denne historikk gjør også at
barnevernslederens påstand om habilitet fremstår noe underlig.
Gang på gang avsløres det at barnevernet ikke er der for barnet, men for å hjelpe
mor i konflikten mot far helt i tråd med innrømmelsen i vedlegg 1 om at
barnevernet mener ”balansegangen mellom barnevernfaglige forhold og
barnefordelingsaken er vanskelig”. Til tross for dette synes barnevernet gang på gang
å falle ned på mors side av en slik ”balansegang”. Det svekker inntrykket av at det er
en barnevernfaglig vurdering som ligger bak og styrker inntrykket av en subjektiv
preferanse for mors udokumenterte påstander mot far i barnefordelingsaken.
Påstanden om at barnevernet er inhabil opprettholdes.
Barnevernet blir gjennom sin manglende faglige kunnskap om narsissistisk
dynamikk en premissleverandør for økt konflikt i denne saken.
Når barnevernets tilsynelatende opprettholder påstandene til tross for at de ikke
har grunnlag for dem, blir dette å regne som ærekrenkende påstander.

Tro eller vitenskap?
Det grunnleggende problemet som synes avtegne seg rundt barnevernslederens
udokumenterte påstander i brevet av 15.1.2009 synes være at de bygger mer på
subjektiv synsing og tro enn en faglig vitenskapelig metode.
Dette er alvorlig, for det betyr at barnevernet i sin kritikk av far beveger seg langt
utenfor hva de barnefaglige har dekning for. Barnevernets mandat er ikke å tro, det
er religionens område. Barnevernets mandat er å forvalte den til enhver tid mest
oppdaterte vitenskapelige kunnskap om barn. I sin ubegrunnede kritikk av far har
barnevernet for lengst valgt side i barnefordelingsaken. Det gjør barnevernet i
Kvam inhabilt!

Mvh

Rune Fardal
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Vedlegg 1: Brev av 14.1.2009 fra barnevernet i Kvam
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