For et ar siden
overtok barnevernet omsorgen for
«Christian». Han ble
sendt til en institusjon i Hardanger,
der situasjonen
forverret seg. Na
sendes han tilbake
til moreno
BERGEN
IJDdaNu....
linda.nilsen@ba.no
. Christiarut er i dag 16 Ar gammel.
Han vokste opp pa Tysnes med
mor, far og fire eldre sesken. Han
gikk pa sko le, men hadde til dels
sto re konsentrasjonsvansker. Han
hadde problemer med a komme
seg pA skolen og isolerte seg hjemme.
Da' han var tolv Ar, fikk barnevemet de fllrste bekymringsmeldingene fra skolen.
- De fant ut at jeg ikke passet pa en vanlig skole. Lauerne
mente det var noe feil med meg
siden jeg ikke klarte a tenl<e like
fort som de andre. I stedet ble jeg
plassert pa en gArd hva r jeg lagde
fuglekasser og fisket, forteDer gut-

ten.
En gang i uken ble han undervist i matte, norsk og engelsk av

en venn av moreno

Bentet av politiet
Ette r at fore ldrene skilte lag, b le
. Ch ristiarut med moren til Bergen.
Han begynte pa skole, men ble etter hvert tatt ut av klassen og satt
paenerom.
- Han falt helt utenfor alt det
sosiale. Du fAr jo ingen venner

du sitter alene pA et rom, sier
moreno
n~r

Etter fors0k med hjelpetiltak i
famillen, vedtak Fylkesnemnda
at Bergen ko mmune skulle overta

omsorgen for «Christian».
- Han ville ja ikke dette og
gjemte seg hos venner og bestefa reldre, forteller moreno
Der ble han hentet av politiel.
De kj0rte ham til en institusjon i
Hardanger.
- Det var helt grusomt a vrere
der. Alle var krimineDe, r"Ykte
hasj, brAkte og siAss. leg var ikke
sAnn. leg hadde bare problemer
pa skolen, sier 16-Aringen.
Han ble deprime rt, satt pArom-

ADVOKAT: Advokat Marie S.lverud representerer moreno- Kommunana klarte Ikke , IInna at egnet tJlbud III gutten. Oppholdet I
Hardanger ble dastruktJvt, sler hun.
Fom NIKITA SOLENOY

met og IA stare deler av dagen
i sengen. Han ble ogsA vitne til
slAsskamper og blodig selvskading. Gang pA gang r0mte han
hjem til moreo j Bergen. Hver
gang ble han hentet av politi og
kj0rt tilbake til Hardanger.

Fikk tllbake omsorgen
Via advokat klagel gutten pa vedtaket o m omsorgsovertakelsen.
Etter et Ar pa institusjon, vurderIe Bergen kommune aktivitets- og
skoletilbudet slik:
.Bergen kommune mener at
det ikke lenger er forsvarlig a opprettholde omso rgsovertakelsen
(... ) Man klare r ikke a etablere en
a msorgssituasjon SOm gir ham
tilstrekkelig sWtte for hans utvikling og som holder ham i dagtilbudet hans•.
Videre skriver kommunen at
det er til barnets beste at o msorgsovertakelsen oppbeves, og
at aUe kan forholde seg til at han
skal bo hos moren o

«Kommunen mener at foreldrene i denne saken ikke vi) gi
barnet tilstrekkelig omsorg, men
at heDer ikke det offent1ige klarer
a serge far dette», skriver de.
Lagmannsretten besluttet 16.
april i Ar at moren fAr tilbake omsorgen for gutten.
Na bor ban hos henne, og gAr
pa kokkelinjen pA en videregAendeskole.
- leg gleder meg til AgA pAskolen, og har fAtt mange venner her.
Siden jeg ikke er
til A ko nsentrere meg, passer det bra med
mye praksis, sier «Christian».
Moren er glad hun har fAtt tilbake gutten sin, men savner hjelpetiltak.
- leg trenger bjelp til A takle
ham. I en proveperiode hadde vi
coaching fra C-momentum. De
var funtastiske. I 10 pet av en uke
klane de A fA til me r for oss som
famille, enn det barnevernet har
klart over " ere AT. NA fAr vi ingen
hjelp, sier moreno

sa "ink

- Svcert spesiell sak
- Jeg har aldri h0rt om
saker hvor barnevernet
ikke klarer a finne et egnet
omsorgstilbud til et barn,
og rna overf0re barnet tiIbake til familien igjen, sier
advokat Marie S0lverud.
Hun representerer mo ren i saken.
Vedtaket i Fylkesnemnda gjaldt
forsterket fosterhjem. I stedet ble
gutten send! pA institusjon .
- Plasseringen av gutten i Hardanger ble destruktivt. Han ble
plassert med ungdom med rusog adferdsproblemer, og ble de-

primen . Mot slutten av oppholdet IA han o mtrent bare i sengen
og spilte dataspiIl. De klan e ikke
A fA ham pAskolen. Han ble ogsA
ved et par anIedninger utsatt for
void av andre ungdommer pA institusjonen, sier hun.
S01verud mener det er riktig at
moren fikk tilbakef0rt o msorgen .
Karstein Rye, nestleder hos
kommuneadvokaren , 0nskerikke
A kommentere denne konkrete
saken.
- Omsorgsoven akelse
kan
bare opprettholdes dersom det
offent1iges tilbud er bedre for barnet enn Avaue has foreldre.

