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Barnevernsaker er pengesluk
- Det er på høy tid å se kritisk på domstolsbehandlingen av barnevernsaker. Den
koster enorme ressursser i form av penger og tid, og barnets beste kan komme ut
av fokus, sier lagmann Aage Rundberget. Les også: - Skivebom
I Adresseavisen på torsdag gikk tidligere fylkesnemndleder Arne Haga hardt ut mot
advokatene i barnevernsaker som «driver et kynisk spill for galleriet». Millionkostnader i form
av advokathonorarer burde heller blitt brukt til forebyggende arbeid, ifølge Haga.
- Jeg må si at utspillet til Haga traff meg. Det var modig gjort, og det er ingen tvil om at også
advokatene må tåle at man ser kritisk på deres rolle, sier Rundberget, tidligere fylkesrådmann
og fylkesmann.
Ubalansert pengebruk
Rundberget gikk i 1993 rett fra jobben som fylkesrådmann til lagdommer i Frostating
lagmannsrett, og behandlet Midt-Norges første barnevernsak som ble anket etter avgjørelsen i
fylkesnemnda.
Dagens ordning gjør det mulig for foreldre å anke en avgjørelse fra fylkesnemnda i alle de tre
rettsinstansene. Staten dekker i tillegg alle utgiftene til en slik ankesak. - Jeg så tidlig at dette
setter i gang et enormt apparat som koster både tid og penger. En sak som går helt til
Høyesterett beløper seg fort til en halv million kroner. Med min fortid som fylkesrådmann, var
det noe frustrerende å se denne typen bruk av ressurser. Når man ser hvordan
fylkeskommunene og kommunene sliter økonomisk, kan man trygt si at dette er en ubalansert
bruk av penger, sier lagmann Rundberget. Kritisk søkelys Som dommer ser han helheten i
systemet, og han har snakket med mange kolleger som fra sitt ståsted mener at dagens
ordning bør gjennomgås på nytt. - Det som er ment å være barnets beste kan bli en kamp
mellom foreldrene og det offentlige, en kamp som kan ta flere år. Man kommer alltid for sent
inn i slike saker i utgangspunktet, og hvis man mener at forebyggende arbeid kan redde barn,
er det viktig å sette ressursene inn der, fortsetter han. Gode advokater trengs Rundberget
reserverer seg mot Hagas syn om at dette ikke bør være en arena for advokater i det hele tatt.
- Man bør ikke uten videre kaste ut advokatene fra systemet, men det er viktig at de ikke
dominerer løpet. Rettssikkerheten til foreldrene skal også ivaretas, og gode advokater bør
kunne delta, sier han. - Hvilke endringer bør gjøres? - Man bør i hvert fall følge den
opprinnelige lovkomiteens forslag om å kutte ut behandling i by - og herredsretten. Da vil man
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spare både tid og penger. Man bør
også se kritisk på bruken av
sakkyndige og advokatenes rolle.
Ordningen har absolutt gitt disse
yrkesgruppene en ny vekstnæring,
påpeker Rundberget.
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Ola By Rise blir ny
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Her er finnenes nye
langrennsvåpen:
Robotmasken
Les mer

Magnus Carlsen: - Dorsin er
en bonde
Les mer

Nyheter

Bygd med 500 innbyggere får
etter alt å dømme
transittmottak med 200
plasser
Ordføreren er positiv. Les mer

Fire asylmottak opprettes i
Midt-Norge
Stjørdal, Kristiansund, Steinkjer og Hitra. I
Meråker mangler det brukstillatelse.
Les mer

- Det som er ment å være barnets beste, kan bli en kamp
mellom foreldrene og det offentlige som kan vare i mange
år, sier lagmann Aage Rundberget. FOTO: RUNE PETTER NESS

Relaterte artikler:

Hva er egentlig en
klimakvote?
Dumt spørsmål sikkert, men her får du
svaret. Les mer

Kyniske advokater i
barnevernsaker

Historisk lavt tall på
omkomne i branner i Norge

Les mer

Oslo (NTB): Hittil i år har 27 personer mistet
livet i branner i Norge. Tallet på omkomne
er det laveste per 20. oktober noensinne.
Les mer
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Ikke si «feit» til en med
vektproblemer
En lege som skal snakke om overvekt med
en pasient, bør ikke bruke begrepene «feit»
og «sykelig overvekt». Særlig ikke overfor
kvinner som utviklet overvekt tidlig i livet,
har høyere utdanning og ikke var tilfreds
med vekten. Les mer

FN-sjefen på hastebesøk i
Palestina og Israel
FNs generalsekretær Ban Ki-moon reiser på
et uanmeldt besøk til Israel og Palestina i
håp om å dempe volden som herjer i
landet. Les mer

Steinras sperrer fylkesvei 19
i Finnmark
Linnes (NTB): Et stort steinras har gått over
fylkesvei 19 på Linnes i Lille Lerresfjord i
Finnmark. Det kan gå to måneder før veien
åpnes igjen. Les mer

SOHR: – 370 drept av
russiske bomber i Syria
Latakia (NTB-Reuters-AFP): Minst 370
mennesker er drept i russiske luftangrep i
Syria de siste tre ukene, ifølge eksilgruppen
SOHR. Rundt en tredel av ofrene skal være
sivile. Les mer

Slovenia vurderer å bygge
grensegjerde
Ljubljana (NTB-Reuters): Slovenias regjering
vurderer å gjøre som Ungarn og bygge
grensegjerde for å holde flyktninger og
migranter ute av landet. Les mer

Flere sauer skadet i
hundeangrep i Rognes
Politiet måtte fange inn de løse hundene.
Les mer
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Ola By Rise blir ny Skadet Helland
kommunaldirektør mister flere
kamper
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| hovedsakene nå:

Oppretter fire asylmottak i Midt-Norge
Hunder jaget sauer
på elva på Rognes
Les mer

Får trolig
Skiforbundet og Northug:
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mottak med 200
plasser

Hevder forbundet
diskuterer avtale

Bygda har 500 innbyggere. Les mer
OPPDRAGET

Hva er egentlig
en klimakvote?
Dumt spørsmål sikkert, men her får du
svaret. Les mer

Ny NTNU-studie:

- Det er ikke så lett
Folk flest bryr seg om klimakrisen,
men hva gjør de med det? Les mer

Ikke si «feit» til en
med vektproblemer

▼ANNONSE

Bruktbil
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Mitsubishi
Outlander
Instyle 2.2 Di-D
140
Delskinn,Hen…
Kr 249.000

Ford Focus
2,0 136HK,
Cab, Skinn
Velholdt og…
meget pen.
Samleobjekt?
Kr 179.548

Volvo V60

Kia Sorento

D4 Summum
AWD 163hk aut
Gearshift,…
oppvarmet ratt,
VOC,
Plussp
Kr 509.900
V60, Teknik

2,5 TX CRDI
170hk
Automat-…
3500kg
hengervekt!
Kr 149.000
skin

Mitsubishi
Outlander
Instyle+ 2.2150 DI-D aut
M/Styling

Audi A4

Kr 399.000

Kr 289.000

Avant 2,0 TDI
120hk Bixenon,Sportss…
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Unike retter og magisk utsikt

Café Løkka

Drop-In oljeskift, dekkomlegging…

Clarion Hotel Trondheim

Cafe Løkka

Byåsen Bilverksted AS avd. Kolstad

Se tilbud

Se tilbud

EADRESSA

Se tilbud

MOBIL

TIPS OSS

RSS-FEED

FACEBOOK

TWITTER
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Tipstelefon: 07200

E-post: kundeservice@adresseavisen.no

Ledige stillinger i Adresseavisen

Org.nr 992 664 568

SMS/MMS: 07200, kodeord TIPS

Internett: http://kundeservice.adressa.no

E-post: webred@adresseavisen.no
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