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Det er et alvorlig brudd på rettighetene til barn under barnevernets omsorg når barnet ikke har tilsynsfører.
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Hva er kosnadsrammen for
de igangsatte veiprosjektene
på Fosen, og hva er Statens
andel så vel som bompengeandelen? Ser at jeg må ut

med overkr.400o i forskudd
for å oppnå en akseptabel
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ferge-/bom-billett. I tillegg
kommer altale for Krinsvatnetsbom.

Detvarjopåhøytidmed
veiforbedringer på Fosen,
ryren nettopp derfor burde
Staten lagt mer penger i
potten.Ja,det er ikke for sent
at myndighetene ved Liv
Navarsete kan yte betydelig
mer i disse viktige prosje}ter.
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<Miljøpakken for transport
Trondheim skal gibedre

i

litt for store ord for
Tfondheim kommune og
Sør-Trøndelag fylkeskommune som i 2009 inngikk en
avtale med Samferdselsdepartementet som skal gi
<<... belønningsmidler for å få
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O fra buss-stoppet på Trav,-, banen (Leangen). Man må
seg

gjennom

buskene (med fare for å få
ødelagt klærne) for å komme
, , seg helskinnet ned. Du ver-
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de har
gjort for de gående der. Og

dette er nok ikke det eneste

gledet,men nå fikkjeg nok og
bermed defte de som har
anwaret om
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av barnas vern mot overgrep i barnevernet. Uavhengig av hva som kommer ut
av denne diskusjonen, vil fylkesmennene
uansettha en viktig rolle. De skal føre
tilsyn medbarnevernets arbeid i kommunene,
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samtaler medbarn som er under bar-

nevernets omsorg får jeg dessverre aldor
ofte tilbakemeldinger om atmange av
barna ikke har tilslmsfører eller at de
ikke vet hvem tilsynsføreren er. Dette er
et alvorlig brudd på deres rettigheter.

Alle barn som bor i fosterhjem skal ha
en tilsynsfører sombesøker dem minst
fire ganger i året. Med denne tilsynsføreren skal barnet kunne ta opp vanskelige temaer og eventuelt Hage på forhold

rundtsin

egen situasjon. Likevel Harer

ikke de ansvarlige ikommunene å sørge
for noktilsynsførere slik atbarnakan si
ifra dersom det er noe som er galt i fosslutten av 2011fikk vi i mediene høre
om 52 barn som har blitt utsatt for overgrep av personer som har hatt oppdrag
gjennom barnevernet.Vi snakker her
om personer som barna har hatt et spesielt tilliæforhold til, som for eksempel en
fosterforelder eller støttekontakt. Sakene
er alvorlige, og flereav personene har
blitt dømt for overgrepene.Jeg er redd
for at mørketallene kan være langt
større. Slike overgrep skal ikke s$e.
Myndighetene skal alltid ha nødvendige
tiltak på plass for å forebygge atbarn
ikke utsettes for vold og overgrep. Her
har dessverre ikke det offentlige gjort
jobben sin med åfølge opp dette.
I

hovedve gnett, kollektivtilbud
og bedre forholdene for de
som går og syHer>>. Dette er

å

slike feil.

terhjemmet.

Ta ansvar!

flere til

Det er en alvorlig systemfeil når barnevernsbarn blir utsatt for overgrep under
barnevernets omsorg. Fylkesmannen
har en avgjørende rolle for å avdekke

I etterkant av medieoppslagene,har
barneministeren og flere fagfolk kommet med gode forslag til hva som bør
gjøres for å forhindre at noe lignende

s\ierigien.
En arbeidsgruppe om fosterhjem som
ble oppnevnt av Barne-,likestillings- og
inkluderingsdepartementet har foreslått
å overføre tilsynsførerordningen til
fflkesmennene. Det synesieg ef et interessant forslag. Forslaget forutsetter
naturligvis at det fører ti,l en reell forbed-

Fylkesmannen er statens fremste representant i fylkene. Fylkesmannen er ikke
bale 6n mann, slik mange barn (og
voksne) tror, men en stor etat med ansvar
for å følge opp kommunenes arbeid med
barn påflere områder. Derformåbarn
kunne ta kontakt med fylkesmannen i sitt
fylke med spørsmål om sine rettigheter
ellerom de skal Hage påforhold ibarnevernssaken. Ædor mange barn som er i
kontakt med barnevernet vet ililce hvem
fylkesmannen er. DetburdeYære en
enkel sak for fulkesmennene å gjøre seg
kjent blant barn og unge, slik at alle barn
som trenger det vet hvordan de Hager og
hvem fylkesmannen er.
Fylkesmennene må reagere oftere og
kraftigere. De må bøtelegge kommunet
som overtid ikke gjørjobben sin.Jeg
forundrer meg stadig over at fylkesmennene ikke tar en mer aktivrolle når det
gjelder brudd på barns rettigheter, når de
kan gå til drastiske skritt ved awik i for
eksempel miljøsaker.
Barnevernet i Norge har både sterke og
svake sider. Som barneombud skal jeg
være med på å fortelle om den viktige
jobben som gjøres for åverne de utsatte
barna,men jeg må også kritisere når jeg
ser at arbeider ililce strekker til. Man kan
ikke bare slcylde på mangel på faglig
kompetanse når barnevernet svikter,
men heller på politiske prioriteringer og
mangel på nødvendige ressurser. Igjen
mener jeg at fylkesmennene har en viktig
rolle i å rapportere til de som er anwarlige for barnevernet i kommunen, og til
sentrale myndigheter, når de ser kontorer
som bør få flere ressurser.
Noe av det jeg vil prioritere i mitt siste
halvår som barneombud er å løfte frem
fulkesmennenes viktige rolle i arbeidet
for barn og unge.
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