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Viser til brev av 15.4.2009 fra Hardanger tingrett samt prosesskriv av 17.4.2009 fra adv.
Wesenberg.
Saksøktes advokat synes fremdeles usikker på hvem som er saksøkt. Dette til tross for at
det burde fremgå av prosesskriv at det både er Barnevernet som institusjon og Astri
Anette Steine som dets leder. Forvirringen hos advokaten må nok skyldes at saksøker
ikke i den grad benytter en typisk juridiske språk.
Jeg skal derfor prøve å klargjøre dette slik advokaten mener. Både Kvam kommune
v/ordføreren som ansvarlig for barnevernet i Kvam og barnevernsleder Astri Anette
Steine er saksøkt. Når jeg benytter begrepet ”saksøkt” mener jeg da begge disse juridiske
objekter dersom det ikke ut fra beskrivelsen er klart at det gjelder den ene.
For øvrig er det saksøkers oppfatning at det er behov for å utdype en del av de hendelser
som saken gjelder for å vise at den underliggende holdning som preger saksøkte i denne
sak. Saksøktes adferd slik den fremgår av brevet av 15.12.2008 og senere brev er ikke
enkelthendelser men klare underliggende holdninger og utrykk for den manglende
kompetanse saksøkte fremviser gjennom mange år og som media den senere tid har
dokumentert gang på gang som et generelt problem i barnevernet. Vedlegg 1 viser
hvordan det gang på gang dokumenteres hvordan barnevernet generelt bryter lover, slik
det også i denne sak dokumenteres.
Derfor er det etter saksøkers mening viktig å bla. vise til saksøktes brev av 26.5.2003.
Det foreligger en rekke slike dokumenter fra saksøkte, men jeg finner det ikke nødvendig
å gå inn på alle disse. En kan få inntrykk av at advokaten søker begrense tilfanget av
dokumentasjon som underbygger de alvorlige lovbrudd og holdninger som dokumenteres
rundt saksøkte i denne sak.
For øvrig har Hardanger Tingrett tidligere erfaring fra at saksøker kan fremstille langt
mer omfattende og kompliserte saker og prosedere disse for retten og en må derfor stille
spørsmål ved hvorfor advokaten bringer opp tvl §3-2. En kan her lett få inntrykk av at
advokaten mener saksøker bør umyndiggjøres! Saksøker må anse en slik hentydning som
et forsøk på å fremstille saksøker uten prosessdyktighet jmf tvl §2-2, pkt 4.
Saksøker stiller spørsmål ved om advokaten egentlig evner besvare stevningen, og at
fokuset på hvem som er stevnet, berettiget eller ikke, nettopp er et utrykk for en slik
manglende evne og vilje. Hva som er forståelig måte, ut i fra tvl §3-2 er faktisk like mye
avhengig av leserens evne/vilje (persepsjon) til å forstå.
Advokat Wesenberg synes da også selv i prosesskriv av 17.4 å oppfatte at både
Barnevernet som institusjon og barnevernsleder Astri Anette Steine er saksøkt, men
bygger allikevel hele sin argumentasjon på en problematisering rundt dette.
En undrer seg derfor noe over at advokaten må benytte to prosesskriv for å forstå hva
som menes, når han vel i begge legger til grunn at både barnevernet som institusjon og

barnevernsleder er saksøkt! Håper derfor at dette er avklarende og at advokaten nå kan
fokusere på de lovbrudd som er dokumentert i stevningen.
Det provoseres nå fremlagt faglig/vitenskapelig dokumentasjon på grunnlaget for de
vurderinger som fremkommer i brev av 15.12.2008 fra saksøkte.
Saksøker mener nå det må være avklart hvem som er saksøkt og avviser med dette
saksøktes påstand om at saken mot Barnevernet og eller Astri Anette Steine kan avvises.
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