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Aktor Inga Bejer Engh i den såkalte Gjerdrum-saken. Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

Barnevernet fikk godt inntrykk av Alvdalmoren
Alvdal-moren gjorde et så godt inntrykk på barnevernet at de ikke kunne se for seg at hun hadde forgrepet seg på egne barn.
Tekst: NTB
Mandag 20.01.2014, kl. 14:44
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Det forklarte en tidligere barnevernskonsulent i Gjerdrum da hun mandag forklarte seg i Eidsivating lagmannsrett, der den 49 år gamle
Alvdal-moren står tiltalt for seksuelle overgrep og vold mot sin nå 27 år gamle datter.
Ifølge tiltalen skal overgrepene ha skjedd mens familien bodde på Gjerdrum fra 1990-1998. Tidligere er moren dømt for overgrep mot
sine to yngste barn og to nabobarn i Alvdal-saken.
– Ble dere lurt av moren? ville aktor, statsadvokat Inga Bejer Engh vite.
Den tidligere barnevernskonsulenten ville ikke svare direkte på det, men sa at moren svarte «de riktig tingene» på spørsmål fra
barnevernet.

Beklaget
Den 27 år gamle datteren fikk i 1998 feilaktig diagnostisert Aspergers syndrom, en form for autisme. Dette var en diagnose barnevernet
holdt fast ved «altfor lenge», innrømmet barnevernskonsulenten.
– Jeg synes i dag at det er skrekkelig at vi ikke evnet å se at symptomene hennes kunne ha vært tegn på andre ting, som overgrep. Det er
veldig beklagelig. Jeg er lei meg for at vi ikke forsto hennes situasjon den gangen, sa barnevernskonsulenten, som vitnet på telefon fra
Thailand. Det er første gang andre enn retten får høre hennes historie, siden hun vitnet bak lukkede dører i Nedre Romerike tingrett.
Aktor Inga Bejer Engh sier at hun ba om åpne dører fordi hun mener det er viktig at offentligheten får vite hva som gikk galt i
barnevernets håndtering av denne saken.
Bakgrunn: Alvdal-moren nekter straffskyld i ankesak
– Det er av offentlig interesse å få vite om barnevernet har gjort grep for å hindre at slike ting skjer igjen. Jeg merket meg at vitnet
beklager at jenta ikke har fått den behandling hun hadde krav på, og at hun mener det har skjedd en kompetanseheving i barnevernet
de siste årene, sier Engh.
Den 27 år gamle datteren fikk i februar i fjor 1,9 millioner kroner i erstatning fra Gjerdrum kommune, som vedgår å ha sviktet sine
oppgaver og gjort feil da den ikke fulgte opp bekymringsmeldinger om jenta. Barnevernet fikk skarp kritikk i dommen i Nedre Romerike
tingrett, som mente at barnevernet hadde sviktet jenta totalt.
Les også: Dommeren forbereder juryen på sterke barneforklaringer
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For første gang vitnet også den hovedtiltaltes mor i saken. Hun forklarte seg ikke da saken var opp til behandling i Nedre Romerike
tingrett i fjor, og ga heller ikke forklaring i Alvdal-saken.
I ankesaken i lagmannsretten var hun kalt inn som aktoratets vitne, og forklarte seg mandag på telefon fra hjemmet på Nedre
Romerike. Moren ga ikke sin tiltalte 49 år gamle datter noe godt skussmål. Hun sa at 49-åringen ikke hadde brydd seg om sin eldste
datter, og at hun heller ikke tålte at andre brydde seg om jenta.
Den 49 år gamle tiltalte moren benekter å ha lagt hånd på eller seksuelt misbrukt sin datter. Hun ble dømt til 14 års forvaring i Nedre
Romerike tingrett, som en fellesstraff for Alvdal-saken, men anket. Saken er derfor oppe til ny behandling i Eidsivating lagmannsrett.
Også 27-åringens tidligere stefar er tiltalt i saken. Også han nekter straffskyld, og anket tingrettens dom på seks års fengsel.
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