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Dato:  9.2.2009 
 
 
Saksøker:  Rune Fardal 
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5019 Bergen 
 
Saksøkt : Barnevernet i Kvam Kommune 
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  5600 Norheimsund 
 
3 kopier sendt  Hardanger Tingrett 
   5781 Lofthus 
 
1 kopi sendt Kvam kommune 
 
 
 
Etter råd fra Hardanger Tingrett blir med dette stevningen endret på følgende måte: 
 
Brudd på straffelovens § 120 og §118 (ikke 18), blir i tråd med rettens beskrivelse i første 
omgang fremmet som anmeldelse til politiet.  
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Påstand 3 og 6 utgår jmf. rettens beskrivelse. Påstand 4 og 5 opprettholdes jmf 
straffelovens § 246 og §247 §248. Jmf. straffelovens § 249 er saksøkte oppfordret til å 
fremlegge bevis for sine påstander, uten at dette er gjort. 
 
 
 
Korrigert stevning, som erstatter opprinelig stevning,  blir da som følger: 
 
Hva saken gjelder:  
 
Barnevernsleder Astri Anette Steine har ved å fremsette usannferdige og uriktige 
påstander, trukket konklusjoner og slutninger som går langt ut over det, det er faglig 
grunnlag for. Hun har i ettertid ikke kunnet underbygge eller dokumentere disse 
påstander til tross for oppfordring om det og har heller ikke trukket disse tilbake. 
 
Som fagperson har hun med det fraveket vitenskapelig metode, som er en forutsetning for 
faglig virke. Dette svekker tilliten til saksøkte som fagperson og barnevernet som etat! 
Gjennom det som fremstår som en forutinntatt holdning til en meget komplisert sak har 
hun vist seg ute av stand til å vise den profesjonell holdning man må kunne forvente av 
en leder i barnevernet. Dette har skjedd til tross for at hun må ha vist at hun var regnet 
som inhabil. 
 
I brev av 15.12.2008 (vedlegg 1) påstår barnevernsleder  Astri Anette Steine, ved Kvam 
Barnevern at: 
 

 
 
og  
 

 
 
Dette er usannferdige, uriktige og udokumenterte påstander fra barnevernsleder Astri 
Anette Steine. Det foreligger ingen dokumentasjon eller beskrivelser på at dette er sant. 
Astri Anette Steine har faglig intet grunnlag for å påstå at saksøker har nektet barnet 
samvær. Det er verken tilstrekkelig, eller noen unnskyldning at en psykisk syk mor påstår 
dette til barnevernet. Barnevernet har et selvstendig ansvar til å undersøke de meldinger 
de får på en objektiv og vitenskapelig/faglig holdbar måte og i tråd med 
forvaltningslovens prinsipper.  
 
Astri Anette Steine har heller intet faglig grunnlag for, på bakgrunn av dette, å påstå at 
saksøker ensidig opprettholder noen konflikt! Ei heller har Astri Anette Steine noe som 
helst grunnlag for å påstå at saksøker ”presser jenta mer enn noen gang”. Økt konflikt 
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blir der derimot når Astri Anette Steine fremsetter og videreformidler slike usannferdige 
påstander!  
 
Videre skriver barnevernslederen: 
 

 
 
Barnevernslederen fremsetter først direkte usannferdige og uriktige påstander, for deretter 
å konkludere ut i fra disse. Det må gå galt!  På bakgrunn av disse opplagt uriktige og 
usanne anførsler trues saksøker med  at det vil bli sendt bekymringsmelding til 
barnevernet i Bergen, og det bare få dager etter at barnet er flyttet tilbake til sin far. Astri 
Anette Steine bidrar med det til å øke konfliktnivået for barna! En slik trussel fra 
barnevernslederen oppleves svært belastende av saksøker og barnet.  
 
Saksøker har grunn til å anta at man må se dette  som et utslag av ønske om hevn eller ta 
igjen for at saksøker tidligere har avslørt bla. barnevernsleder Astri Anette Steine i 
omfattende løgner og faglig svikt og at hun er klaget inn til fylkesmannen. Dette er 
beskrevet utførlig på følgende link her: 
 
http://www.likestilling.com/sak/bvkvam.html 
 
Dette vil bli ytterligere belyst og dokumentert under rettsaken. 
 
En kan heller ikke se bort i fra at siden barnevernslederen ensidig har støttet mor i saken, 
og at barnet til tross for dette flytter, kan oppfatte dette som et nederlag. En kan heller ike 
se bort i fra at dette er et utslag av at barnevernslederen nå ser hun har tatt feil og at det er 
vanskelig å innrømme.  Når barnevernslederen så fortsetter å komme med usanne 
påstander synes dette være et årelangt mønster av Astri Anette Steine og barnevernet i 
Kvam, og ikke en isolert hendelse!  
 
Barnevernslederen gjør seg også skyldig i brudd på menneskerettskonvensjonen slik hun  
ved sin adferd klart bryter mot : 
 
EMK Art. 8. Retten til respekt for privatliv og familieliv. 
1. Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin 
korrespondanse. 
2. Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet 
unntatt når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn av 
hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, 
for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å 
beskytte andres rettigheter og friheter. 
 
Barnevernslederens  trussel om bekymringsmelding til barnevernet i Bergen, synes være 
forsøk på slik inngrep i privatlig og familie. 
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Barnevernet synes også å bryte mot : 
Barnevernloven§ 3-1. Barneverntjenestens forebyggende virksomhet. 
Kommunen skal følge nøye med i de forhold barn lever under, og har ansvar for å finne 
tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og adferdsproblemer. 
Barneverntjenesten har spesielt ansvar for å søke avdekket omsorgssvikt, adferds-, 
sosiale og emosjonelle problemer så tidlig at varige problemer kan unngås, og sette inn 
tiltak i forhold til dette. 
 
I tråd med EMK Art.8, og bvl. §3-1, skulle barnevernsleder Astri Anette Steine ha grepet 
inn og hjulpet barna hos mor. Dette blir ikke gjort. En får inntrykk av at 
barnevernslederen ”frykter” å blande seg inn i en barnefordelingsak (jmf. vedlegg 1 av 
15.12.2008), når problemene beskrives hos mor og dermed unnlater å hjelpe barna ut av 
de problemer barna, sakkyndige og rettsdokumenter beskriver hos sin mor. Hykleriet 
oppstår når den samme barnevernslederen ikke fremviser den samme ”tilbakeholdenhet” 
eller kritiske holdning når mor uten noe dokumentasjon påstår at barna har problemer hos 
far, og det før det har gått en uke! Da reageres det umiddelbart med kritikk og trusler og 
bekymringsmelding til barnevernet! Dette er ikke annet en hykleri og en tydelig 
forutinntatt holdning fra barnevernsleder Astri Anette Steine i Kvam kommune!  
 
Over flere år er det dokumentert omsorgsvikt hos mor, både fra sakkyndige, barnevernets 
utreder, domsavsigelser og fra barna selv, uten at barnevernslederen klarer å komme opp 
med annet enn ”Barnevernstjenesten deler ikke deres oppfatning av barnas 
omsorgsituasjon og dine utsagn om mor”! (vedl.1). Når mor så en dag etter at barnet er 
flyttet tilbake til far kommer med en udokumentert opplagt usann påstand, reagerer 
barnevernslederen umiddelbart negativt mor far! Dette er så avslørende at det må få 
konsekvenser for barnevernslederen. Dette viser klart at barnevernslederen er innhabil i 
saken, og med det barnevernet i Kvam. 
 
Istedenfor å hjelpe barna, blir barnevernslederen defensiv og beskytter  de som utsetter 
barna for overgrep, og sine egne feilvurderinger!  
 
I brev av 19.12.2008 til barnevernet (vedlegg 2) blir det etterspurt  dokumentasjon på 
disse usanne og uriktige påstander og vurderinger. Det blir også lagt ved dokumentasjon 
på at disse påstander ikke kan være sanne. Det ble gitt en frist til 31.12.2008. 
Barnevernsleder Astri Anette Steine har i strid med god forvaltningskikk  ikke besvart  
dette brev innen utløpet av fristen. Pr. dato er det ikke mottatt noe svar. I brev av 
27.1.2009 (vedlegg 4) går det frem at saksøkte nekter besvare disse spørsmål. En finner 
det  helt i tråd med den manglende faglige dekning som foreligger for de påstander som 
er fremsatt. En må legge til grunn at barnevernslederen ikke har grunnlag for de fremsatte 
påstander og at de dermed må bli å betrakte som ærekrenkede påstander mot saksøker og 
barnet . 
 
Fra det aktuelle barnet etter eget ønske flyttet 8.12.2008, til barnevernet skriver dette brev 
15.12.2008 har det gått  1 uke. Det fremgår meget klart at barnevernets bekymring  gjaldt 
”… etter at ho flytta til Dykk”! Barnevernet har ingen  observasjon av barnet og barnet 
har ikke tilkjennegitt noen form for problemer i den aktuelle uken eller tiden etter dette, 
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og dermed heller ikke noe som kan knyttes til saksøker. 27.1.2009 beskriver barnets lærer 
ved hennes nye skole at ”Det ser ut til at [barnet] trives og har fått venner”. Dette 
utdypes ytterligere i mail av 28.1.2009 (vedlegg 5). Saksøktes påståtte bekymring for 
barnet har derfor ingen faglig hold. [Barnet] går også til BUP Voss, heller ikke der 
meldes det noen bekymring. Tvert imot er inntrykket at det når går bedre med [barnet], 
og hun beskriver da også selv at  hun nå endelig får lov til ”å være seg selv” og ikke 
behøver drive et skuespill for å tilfredsstille sin mors behov! Til BUP beskriver [barnet] 
selv at hun har et 20-talls venner i Bergen. 
 
Barnet signaliserte tilfredshet over sin situasjon hos saksøker i den aktuelle perioden og 
senere. I samtale og SMS med sin mor gjør barnet det meget klart at det ber sin mor 
respektere dets meninger og at det vil bo med sin far! Barnevernslederens  påståtte 
bekymring synes derfor ikke ha faglig dekning i faktiske forhold og bygger således ikke 
på en faglig objektiv vurdering. 
 
En undrer seg derfor over barnevernsleder Astri Anette Steine sitt grunnlag for å komme 
med så krasse, fiendtlige og negative uttalelser om saksøker. Disse bryter klart mot 
straffelovens bestemmelser om ærekrenkende uttalelser. Fremsatt av en leder for 
barnevernet tillegges slike utsagn  vekt i kraft av forventningen om at  en barnevernsleder 
vet hva hun snakker om, og i alle fall en forventning om at barnevernslederen vet mer 
barnefaglig enn  folk generelt  forventes vite. Det bidrar til å svekke tilliten til 
barnevernet vurderinger. 
 
Barnevernslederen synes ikke ha den tilstrekkelige profesjonelle avstand til de saker hun 
behandler, saker blir emosjonelle og kommer ut av proporsjoner for saksøkte. 
Avsløringen av hennes tidligere usanne påstander og utpressing av det samme barnet 
burde tilsi at hun i det minste undersøkte de påstander hun så ukritisk videreformidler.  
 
Astri Anette Steine skriver i vedlegg.1, andre avsnitt at : ”Kva ord som vert sagt og 
korleis desse orda vert tolka i ei sak som dette med eit så stort konfliktnivå mellom 
partane er nok ulikt.”, hvorpå de påstander og ord barnets mor kommer med, ukritisk 
legges til grunn! Dette underbygger en ensidig negativ holdning til barnet og saksøker, 
mens Astri Anette Steine fremstår fullstendig ukritisk til de usannferdige påstander en 
psykisk syk mor (trygdet som følge av dette) fremsetter! Det synes fremkomme en 
forståelse om at det saksøker beskriver kan tolkes ulikt, mens det barnets mor påstår, 
ukritisk legges til grunn uten noen kildekritisk vurdering! Fars beskrivelser tolkes ”ulikt”, 
mors beskrivelser aksepteres uten videre. 
 
Astri Anette Steines uttalelser kom etter forespørsel om referat fra et møte (vedlegg 3) 
8.12.2008. Noe slikt referat er heller ikke mottatt, i strid med god forvaltningskikk. 
Fvl§17 legger til grunn at barnevernet  har ansvar for at en sak er så godt opplyst som 
mulig. Da må en forvente at barnevernet foretar et minimum av undersøkelse, når 
barnevernet  fremsetter så alvorlige beskyldninger som her. Og særlig må en kunne 
forvente dette når barnevernslederen selv som beskrevet over mener at de ord som blir 
sagt kan tolkes ulikt!  
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Dette er ikke forsvarlig saksbehandling og i strid med bvl §6-4, er det ikke er innhentet 
noen som helst kontrollerende opplysninger  på bakgrunn av mors fremsatte 
udokumenterte påstander, barnevernslederen ukritisk videreformidler. En må forvente at 
det er et snev av hold i de opplysninger barnevernet legger til grunn for sine vurderinger, 
og ikke som her, fullstendig løsrevet fra enhver virkelighet barnet opplever! 
 
Barnevernet har ikke kunnet legge frem noe dokumentasjon som underbygger disse 
påstander. Saksøker legger derfor til grunn at dette er usannferdige og uriktige påstander 
fra Astri Anette Steine, fremsatt i den hensikt å skade/sverte saksøker. Dette oppleves 
svært krenkende av saksøker.    
 
Astri Anette Steines manglende kildekritisk vurdering av de  usanne påstander barnets 
mor stadig kommer med, underbygger ytterligere den manglende faglige forankring som 
igjen dokumenteres ved Astri Anette Steines utøvelse av sitt arbeide! 
 
Videre påstår barnevernet i vedlegg 1 at: 
 

 
 
Denne bekymringsmelding bygget på de opplysninger en sakkyndig psykolog Egeland og 
barnevernets egen utreder, Strømsten,  dokumenterte i sine rapporter. Barna fortalte om 
hvordan de var utsatt for alvorlige trusler ved flere anledninger. Til tross for at Strømsten 
i sin rapport synes søke redusere alvorlighetsgraden av de beskrevne hendelser ble det i 
lagmannsretten i 2008  beskrevet ytterligere alvorlige hendelser  barna var utsatt for.  
 
Barna beskrev hvordan de ble utsatt for psykisk og fysisk vold både av barnas mor og 
stefar gjennom lang tid. I tingrettsdom av 2007 beskrives det flere slike negative episoder 
mot barna. Under lagmannsrettens behandling høsten 2008 fremkom det ytterligere 
beskrivelser av vold og skremmende adferd, barnet var utsatt for av både sin mor og 
stefar. Så sent som 8.12.2008 fikk barnevernslederen kopi av et brev barnet skrev der det 
dokumenteres at barnets mor hadde truet barnet med selvmord om barnet ikke sa det mor 
ville det skulle si. Barnevernslederen synes ikke ha kunnskap om hva slike trusler gjør 
med et barn. Trusler mot tilknytning er det verste en kan utsette et barn for.  
 
Likeledes ble det etter bekymringsmelding satt i gang tiltak nettopp for å bedre de 
problemer som kom til syne hos mor! Den sakkyndige psykolog Egeland beskrev selv i 
lagmannsretten  2008, at ”Dette er barn i alvorlig krise hos mor”! I tingretten i 2007 
fremkom det meget tydelig fra psykolog Egeland at barnet var utsatt for alvorlige trusler 
fra sin mor, morgenen for hovedforhandling. Trusler om at hun skulle si hun ville bo med 
sin mor, ellers…..! En rekke dokumenter og beskrivelser viser at barna utsettes for svært 
alvorlige forhold hos sin mor! Mors manglende impulskontroll kommer til syne når  noe 
stresset øker. I bekymringsmeldingen av 18.6.2008 beskrives flere alvorlige episoder. 
Barnevernsleder Astri Anette Steine synes ikke ha kunnskap og innsikt i hvordan slik 
årelang negativ påvirkning og trusler er skadelig for barn, eller så utelater hun dem 
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bevisst. Dette er psykisk mishandling av barn. Saksøkte synes gjennom sin kritikk og 
beskrivelser å søke redusere alvoret av disse for barna traumatiske opplevelser.  
 
Når kliniske spesialister på barns psykiske helse beskriver situasjonen som svært alvorlig, 
samtidig som saksøkte ikke finner noen grunn til bekymring for barna hos sin mor, men 
fremstår som svært bekymret for barna bare en uke etter at barnet flyttes tilbake til sin 
far, fremstår saksøktes påstander som svært lite troverdige! 
 
Når barnevernsleder Astri Anette Steine så påstår at de ”ikke fant grunnlag for fars 
alvorlige bekymring”, overser hun bevist de klinisk sakkyndiges beskrivelser, 
domstolenes beskrivelser, fars beskrivelser og barnas egne beskrivelser. Dette er ikke 
faglig akseptabelt fra en barnevernsleder.  
 
Det er godt beskrevet i faglitteratur at psykisk vold og omsorgsvikt som barna her utsettes 
for er mer skadelig enn fysisk vold.  Et eksempel er fra boken Dissosiasjon og 
relasjonstraumer (Anstorp & al. (2008,s.27) beskrives dette godt: 
 

 
 
Det kan synes som om barnevernet legger til grunn at  dersom Astri Anette Steine ikke 
selv er til stede når alvorlige psykiske og fysiske overgrep skjer, så har de ikke skjedd! 
Dette er en grov forsømmelse av barnas behov og dokumenterer klart det manglende 
faglige grunnlag kombinert med en subjektiv forutinntatt holdning mot både barna og 
saksøker. Barnevernet søker mer beskytte mor enn barna. 
 
Astri Anette Steine har tidligere blitt klaget inn for fylkesmannen av saksøker i 2008. 
Denne klage førte ikke frem, da den ikke ble realitetsbehandlet, men den synes opplagt ha 
bidratt til at Astri Anette Steine må ansees som innhabil etter forvaltningslovens §6.  
Dette kombinert med den kritikk saksøker har dokumentert (link) rundt Astri Anette 
Steines virke, burde fått henne til å innse at hun er inhabil i saken. Hennes negative  
holdning til saksøker i vedlegg 1, må sees i lys av dette. 
 
Det er meget alvorlig når barnevernet bevisst overser langt bedre kvalifiserte 
fagfolks beskrivelser gjennom lang tid, når  det får konsekvenser for barnas mor, 
mens de samtidig ukritisk videreformidler og konstruerer usanne påstander mot 
barnas far gjennom å fremsette uriktige og usanne beskrivelser. Dette 
dokumenterer meget klart at barnevernet har en meget kritisk  holdning til alt som 
kan ramme mor, men samtidig  fremviser en svært ukritisk holdning til alt som kan 
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ramme far. Dette dokumenterer at barnevernslederen er biased (confirmation-, 
belif-) og forutinntatt i saken og således innhabil og uegnet til å håndtere saken. 
 
Det er også svært alvorlig når  helt klar faglige metodikk fullstendig overses! Det er et 
meget klart metodisk krav at man søker finne opplysninger som motsier en hypotese, da 
det regnes som uvitenskapelig å bare lete etter det som bekrefter en hypotese. I dette 
tilfelle fremviser barnevernslederen opplagt i vedlegg.1 og tidligere en hypotese om at 
det er far som lager problemer. Når mor så uten noen dokumentasjon kommer og 
bekrefter en slik hypotese  gjennom sine usanne påstander, tas det umiddelbart til inntekt 
for at hypotesen må være riktig.  
 
Ikke på noe tidspunkt  forholder man seg til faglige krav om kildekritikk og  sjekke om 
påstandene er sanne, eller sjekke om det finnes opplysninger som imøtegår en slik 
forutinntatt hypotese! Man kunne veldig enkelt hørt med barnet om det opplevde 
situasjonen slik mor påsto! Dermed trengs det bare  en opplysning, slik barnet selv i sine 
SMS til sin mor tilkjennegir, for å vise at barnevernslederens hypotese om far og barnets 
situasjon er feil. Barnevernslederen lar seg blende av sin egen forutinntatthet og  sympati 
med mors påstander, og overser bevist alt som taler imot! Dette er ikke fag, men ren 
svada! Dette er alvorlig, da en slik ufaglig adferd får alvorlige konsekvenser både for 
barn og for folks generelle rettsoppfatning når det gjelder offentlige instanser som 
barnevernet!  
 
Barnevernet driver ikke faglig forsvarlig virksomhet, men ren svindel! 
 
 
Barnevernet i Kvam bekreftet på telefon 5.1.2009 at de hadde mottatt vedlegg 2, den 
22.12.2008. 
 
 
 
Ny Påstand: 
 

1. Jmf strl § 246, §247  og §248 krever saksøker at påstandene om at saksøker skal 
ha  ” nektet [barnet] samvær”  og ”opprettholder konflikten og presser jenta mer 
enn noen gang”,  i tråd med strl §253, mortifiseres og med det kjennes ”døde og 
maktesløse” .  

2. Videre kreves at saksøkte straffes for disse usanne påstander. 
3. Saksøker tilkjennes saksomkostninger. 

 
 
 
Saksøker forbeholder seg retten til ytterligere å utvide påstanden samt komme med 
ytterligere dokumentasjon. 
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Rune Fardal 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg 1 : Brev av 15.12.2008 fra barnevernet i Kvam. (tidl. vedlagt) 
Vedlegg 2:  Brev av 19.12.2008 fra saksøker til barnevernet. (tidl. vedlagt) 
Vedlegg 3:  Brev av  08.12.2008 fra saksøker til barnevernet. (tidl. vedlagt) 
Vedlegg 4:  Brev av  27.01.2009 fra barnevernet   
Vedlegg 5 : Mail fra Skole, vedr. barnets situasjon 


