ANMELDELSE
til
POLITIET

Dato:

17.2.2009

ANMELDER:

Rune Fardal
Fjellvn. 74
5019 Bergen

ANMELDT :

Barnevernsleder Astri Anette Steine
Kvam Kommune
Grovagjeldet 16
5600 Norheimsund

Hva saken gjelder:
1. Brudd på strl §120, om fremsettelse av usanne og uriktige påstander fra en
offentlig tjenestemann.
2. Brudd på strl §118 for å ha unnlatt å forfølge en straffbar handling.

Hva anmeldelsen gjelder
Barnevernsleder Astri Anette Steine har ved å bevisst legge usanne og
uriktige påstander til grunn, trukket konklusjoner og slutninger det ikke
finnes grunnlag for. Deretter er disse brukt til å fremsette trusler i form av
bekymringsmelding til barnevernet i Bergen.
Som fagperson har hun med det fraveket faglig, vitenskapelig metode, som
er en forutsetning for faglig virke. Gjennom det som fremstår som en
forutinntatt holdning til en meget komplisert sak har hun vist seg ute av
stand til å vise den objektive profesjonelle holdning man må kunne forvente
av en leder i barnevernet. Dette har skjedd til tross for at hun må ha vist at
hun var inhabil. Disse usanne påstander har vært en stor belasting for barnet
og anmelder.
Loven
I strl § 120 står det:
Har en offentlig Tjenestemand i nogen Tjenesten vedkommende Protokol anført
Usandhed eller lagt Skjul paa Sandheden, eller har han ved Udfærdigelsen af
Protokoludskrift, Telegram eller Telefonmeddelelse eller ved Stempling, Merkning eller
anden tjenstlig Erklæring, der er afgiven for at tjene som Bevis, anført eller bevidnet
Usandhed eller lagt Skjul paa Sandheden, straffes han med Tjenestens Tab eller med
Fængsel indtil 3 Aar, men indtil 6 Aar, saafremt han har handlet i Hensigt at forskaffe sig
eller andre en uberettiget Vinding eller at skade nogen.
I brev av 15.12.2008 (vedlegg 1) påstår barnevernsleder Astri Anette Steine, ved Kvam
Barnevern at: ”Barneverntenesta vart fredag 12.12.2008 gjort kjent med at du nekta
[barnet] samvær med mor fordi mor ikkje har skreve under avtalen som du har
utarbeidd” og

Barnevernslederen har med det anført usannhet og uriktige påstander. Anmelder har aldri
nektet barnet samvær med sin mor på det aktuelle tidspunkt. Det foreligger ingen
dokumentasjon eller beskrivelser på at dette er sant. Astri Anette Steine har intet grunnlag
for å påstå at anklager har nektet barnet samvær. Astri Anette Steine har ikke kunne
fremlegge noen dokumentasjon på dette! 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
faglig/vitenskapelig, metodisk holdbar måte og i tråd med forvaltningslovens prinsipper.
Når dette er påstander mor fremsetter til barnevernet fredag 12.12.08 og barnevernet så
mandag 15.12.2008 skriver dette brev har de ikke selv foretatt noen selvstendige
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undersøkelser. Det alvorlige er hvor mottakelige barnevernet er for en psykisk syk mors
påstander! Barnevernslederen innrømmer i vedlegg.4 av 14.1.2009, at de påstander hun
fremsetter utelukkende og ensidig kommer fra barnas mor:

Astri Anette Steine har heller intet grunnlag for, på bakgrunn av dette, å påstå at anklager
ensidig ”opprettholder” noen konflikt! Dette har hun ingen forutsetninger for å si noe
som helst objektivt om. Ei heller har Astri Anette Steine noe som helst grunnlag for å
påstå at anklager ”presser jenta mer enn noen gang”. Dette er også usanne påstander! Økt
konflikt blir der derimot når Astri Anette Steine fremsetter og videreformidler slike
usannheter!
Videre skriver barnevernslederen:

Barnevernslederen fremsetter først direkte usanne og uriktige påstander, for deretter å
”konkludere” ut i fra disse. Det må gå galt! Barnevernslederen truer her anmelder på en
måte som ikke er akseptabel. På bakgrunn av disse usannheter trues anklager med at det
vil bli sendt bekymringsmelding til barnevernet i Bergen. Hva skulle den bestå av og
bygge på? Hva en psykisk syk mor påstår! Astri Anette Steine bidrar med det til å øke
konfliktnivået for barna i en setting der skole og andre voksne rundt barnet beskriver at
det går bra med barnet.
Anklager har grunn til å anta at man må se dette som et utslag av ønske om å ta igjen
etter at anklager tidligere har avslørt bla. barnevernsleder Astri Anette Steine i
omfattende løgner og faglig svikt og at hun ble klaget inn til fylkesmannen. Likeledes
er barnevernslederen avslørt i delaktighet i å ha presset et lite barn til å endre forklaring
etter at dette barnet i dommeravhør beskrev seksuelle overgrep utført av barnets stefar.
Dette er beskrevet utførlig på følgende link her:
http://www.sakkyndige.no/sak/bvkvam.html
Når barnevernslederen så fortsetter å komme med usanne påstander synes dette være et
årelangt mønster av Astri Anette Steine og barnevernet i Kvam!
Barnevernslederen
gjør
seg
også
skyldig
i
brudd
menneskerettskonvensjoner slik hun ved sin adferd klart bryter mot :

på

elementære

3

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.
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 for den mishandling de utsettes for hos sin 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 om bekymringsmelding til barnevernet! Dette er ikke annet en rent
hykleri og en tydelig forutinntatt holdning fra barnevernsleder Astri Anette Steine i
Kvam! Det svikter faglig.
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 bare dager etter at barnet
er flyttet tilbake til far kommer med en udokumentert, 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 ved å aggressivt gå ut mot far!
I brev av 19.12.2008 til barnevernet (vedlegg 2) blir det etterspurt dokumentasjon på
disse 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
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Anette Steine har i strid med god forvaltningskikk ikke besvart dette brev innen utløpet
av fristen. Pr. dato er det ikke mottatt noe svar.
Fra det aktuelle barnet etter eget ønske flyttet 8.12.2008, går det bare dager (12.12.08) til
mor kommer med usanne påstander til barnevernet og neste arbeidsdag, 15.12.08 gjengir
barnevernet dette. 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, og
dermed heller ikke noe som kan knyttes til anmelder. Tvert imot signaliserte barnet
tilfredshet over sin situasjon hos anklager 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! Barnet utrykker også etter flyttingen at nå kan det ”være seg
selv, og ikke spille det skuespill hennes mor har tvunget henne til å spille.”
Barnevernslederens påståtte bekymring synes derfor ikke ha dekning i faktiske forhold.
En undrer seg derfor over barnevernsleder Astri Anette Steine sitt grunnlag for å komme
med så krasse, fiendtlige og negative uttalelser dagen etter mors påstander.
Barnevernslederen synes ikke ha den tilstrekkelige profesjonelle avstand til de saker hun
behandler, saken blir emosjonell og kommer ut av proporsjoner for Astri Anette Steine.
Avsløringen av hennes tidligere usannheter 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 anklager,
mens Astri Anette Steine fremstår fullstendig ukritisk til de usanne påstander en psykisk
syk mor (trygdet som følge av dette) fremsetter!
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. Særlig blir
barnevernslederens påstander alvorlige da det kun er gått en uke fra barnet flytter til
barnevernslederen skriver sitt brev! Og særlig må en kunne forvente dette når
barnevernslederen selv som beskrevet over mener at de ord som blir sagt kan ”tolkes
ulikt”! En får inntrykk av at det som kritiserer mor kan tolkes ulikt, men det som
påstås om far, umiddelbart utløser betydelig ”bekymring”!
Dette er ikke forsvarlig saksbehandling og i strid med bvl §6-4, er det ikke 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!
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Barnevernet har ikke kunnet legge frem noe dokumentasjon på disse påstander. Anklager
legger derfor til grunn at dette er usannheter og uriktige påstander fra Astri Anette Steine,
fremsatt i den hensikt å skade/sverte anmelder og eller skaffe noen en uberettiget vinning,
jmf vedlegg 3.
Den ubegrunnede kritikken av anmelder fører til at vinning oppstår for barnets mor (jmf.
beskrivelse av ”andre” i strl§120), i en pågående ankesak for høyesterett. Dermed er det
gjort skade på anklagers sak og barnas muligheter til å komme ut av konflikten.
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. Barna beskrev hvordan
de ble utsatt for vold både av barnas mor og stefar gjennom lang tid. Dette burde vært en
politisak for lenge siden! Men barnevernslederen synes akseptere klare lovbrudd mot
barna. 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
til sakkyndige. Dette er opplagt omsorgsvikt, der den alvorlige skaden oppstår som følge
av at dette er et årelangt adferdsmønster fra mor..
Likeledes ble det etter bekymringsmelding satt i gang tiltak nettopp for å bedre de
problemer som kom til syne hos mor! Den sakkyndige psykolog beskrev selv i
lagmannsretten 2008, at ”Dette er et barn i alvorlig krise”, og var av den oppfatning at
de burde flyttes tilbake til sin far! En rekke dokumenter og beskrivelser viser at barna har
vært utsatt for svært alvorlige forhold hos sin mor! 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 er skadelig for barns
utvikling.
Når barnevernsleder Astri Anette Steine så påstår at de ”ikke fant grunnlag for fars
alvorlige bekymring”, overser hun bevisst de sakkyndiges beskrivelser, domstolenes
beskrivelser, fars beskrivelser og barnas egne beskrivelser. Barnevernslederen produserer
isteden bevisst brev for å hjelpe en psykisk syk mor med å dekke over og utsette barna
for direkte emosjonell omsorgsvikt. Brevet fremstår også som et forsøk på å bekrefte sin
egen forutinntatte hypotese, noe som underbygger den faglige svikten. Dette er ikke
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faglig akseptabelt fra en barnevernsleder. Barnevernslederen unnlater bevisst å forfølge
staffbare handlinger begått mot barna i strid med strl§118.! Det er godt beskrevet i
faglitteratur at psykisk vold og omsorgsvikt som barna her utsettes for er mer skadelig
enn fysisk vold. I boken Dissosiasjon og relasjonstraumer (Anstorp & al. (2008,s.27)
beskrives dette godt:

Det er meget alvorlig når barnevernet bevisst overser langt bedre kvalifiserte
fagfolks beskrivelser gjennom lang tid, når det får konsekvenser for barnas psykisk
syke mor, mens de samtidig ukritisk videreformidler og konstruerer usanne
påstander mot barnas far gjennom å fremsette uriktige og usanne beskrivelser. Og
det bare dager etter at barnet er flyttet! 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 ramme far. Det
foreligger med andre ord ingen kildekritisk vurdering overhodet, bare et utalt ønske
om å bekrefte egne forutinntatte hypoteser.
Dette dokumenterer at
barnevernslederen er biased (confirmation-, belifbias) 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. Mors
usanne påstander bekrefter hypotesen barnevernet har, sakkyndige, fars og barnets egne
beskrivelser knuser hypotesen fullstendig og blir derfor utelatt!
I dette tilfelle fremviser barnevernslederen opplagt i vedlegg.1 og tidligere en
hypotese/forestilling om at det er far som lager problemer (for det har mor sagt). Når mor
så uten noen dokumentasjon kommer og ”bekrefter” en slik hypotese gjennom sine
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 er feil.
Når barnet så klart vil flytte til sin far, faller barnevernets arbeid med å holde dem hos
mor sammen! Det utløser opplagt frustrasjon slik vi ser det i vedlegg 1.
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Barnevernslederen lar seg blende av sin egen forutinntatthet og sympati med mors
løgner, 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 faglig svindel!
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 barna, så har de ikke
skjedd! Som bevis på det vises det til mors usanne påstander! 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 anklager.
Astri Anette Steine har tidligere blitt klaget inn for fylkesmannen av anmelder i 2008.
Denne klage førte ikke frem, da den ikke ble realitetsbehandlet, men den synes opplagt ha
bidratt ytterligere til at Astri Anette Steine må ansees som innhabil etter
forvaltningslovens §6. Denne anmeldelsen må derfor sees på som et utslag av at det nå
foreligger så mange hendelser av kritikkverdig karakter at dette ikke lenger aksepteres.
Dette kombinert med den kritikk anklager har dokumentert (link) rundt Astri Anette
Steines virke, burde fått henne til å innse at hun er inhabil i saken. Hennes negative
holdning til anklager i vedlegg 1, må sees ut i fra dette.
I straffelovens §118 står det:
”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.”
Barnevernsleder Astri Anett Steine har ved å unnlate å ta barnas og de sakkyndiges
dokumenterte beskrivelser og bekymringer på alvor, unnlatt å forfølge den vold barna
beskriver seg utsatt for, og over flere år unnlatt å forfølge opplagt straffbare handlinger
barna har vært utsatt for. I 2003 ble barnet av barnevernet presset til å forandre sin
forklaring i dommeravhør. (se link) I 2008 unnlater hun å forfølge opplagt straffbare
handlinger barna utsettes for. Dette er ikke akseptabelt. Barnevernslederen arbeider ikke
for barnas beste, men for mors beste! En må se dette som et utslag av manglende
kunnskap kombinert med en forutinntatt holdning til saken.
Barnevernet i Kvam bekreftet på telefon 5.1.2009 at de hadde mottatt vedlegg 2, den
22.12.2008.
Anmelder legger til grunn at lensmann i Kvam er innhabil i saken som følge av sin
tidligere delaktighet, jmf. over beskrevne link. Anmelder henstiller derfor om at et annet
politidistrikt behandler anmeldelsen.
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Ber politiet snarlig ta standpunkt til saken, slik at det kan reises subsidiær privat
straffesak jmf. strpl §402, dersom politiet ikke reiser sak.
Ber om at saken behandles på raskest mulig måte av hensynet til de involverte barna. Jeg
registrerer at riksadvokaten i rundskriv 1/2008 legger til grunn at saker som involverer
barn under 18 er et prioritert område.
Dersom politiet har behov for ytterligere dokumentasjon vennligst ta kontakt.

Rune Fardal

Vedlegg 1 : Brev av 15.12.2008 fra barnevernet.
Vedlegg 2: Brev av 19.12.2008 til barnevernet.
Vedlegg 3: Brev av 08.12.2008 til barnevernet
Vedlegg 4: Brev av 14.01.2009 fra barnevernet
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