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FRISKMELDT BARNEVERN…
Kommunalsjefen friskmelder barnevernet, og sier at alt nå er i skjønneste orden til et
applauderende formannskap med unntak av Ringsaklistas Ole Berg, onsdag 17.08. Jeg stiller
meg svært undrende til disse uttalelsene fra kommunalsjefen, og er også meget overrasket
over at det ikke vises antydning til ydmykhet, og beklagelse i dette innlegget hans. Jeg ser han
sier at det ikke stemmer at kommunen er blitt anmeldt for manglende hjelp til disse barna..
Der er riktig det, men, kommunen har fått bot.., for flere saker pga manglende hjelp til
trengende barn, og da svært trengende barn. Og, den siste boten kom på bordet nå i juni. For
meg betyr anmeldelse eller bot det samme, det er et signal om at noe ikke er som det skal! Og
vi kan faktisk ikke få en større bot en det som er gitt, og det synes jeg sier mye.. I tillegg er
160 saker henlagt.. Stiller meg også svært undrende til om dette er pga av at ingen av disse
barna trengte hjelp.., eller om dette skyldtes pengemangel til tiltak..? Er i tilegg svært
overrasket over rådmannen som velger å utsette barnevernsplanen.. Dette betyr i praksis at
kommunestyret ikke vil få denne på bordet før det blir for sent å få dette innarbeidet i
nåværende budsjett. Saken utsettes altså slik at det vanskeliggjør det hele for å få de midlene
som trengs nå. Jeg er overrasket og skuffet over håndteringen.
Det blir uttalt at det er ”hauset” opp av pressen og enkeltpersoner hvordan det er i
barnevernet, men det er faktisk ikke slik.. Det blir heller ”dysset” ned av en ledelse som burde
brettet opp ermene, fått fart på saken og sagt beklager alle sammen, dette skal IKKE skje
igjen!
Kommunalsjefen hadde for ca ett år siden et innlegg til et da også applauderende
formannskap (også meg..) om hvordan ting nå skulle bli bedre i barnevernet, da også ble det
”dysset” ned til at vi har ”taket” på dette, og barnevernet fungerer bra. Nei.., beklager men jeg
tror ikke på deg igjen, og dessuten er NOVA rapporten og Boten fra fylkeslegen en klar tale
på at det ikke er et bra barnevern i Ringsaker, det fungerer ikke godt.
Etter hardt press skal vi nå endelig få en gjennomgang av barnevernet, men er redd dette også
blir minimalisert slik at vi denne gangen heller ikke får den rette sannheten om hva som skjer
i barnevernet.
Til slutt vil jeg igjen rose alle de ansatte som gjør en formidabel innsats utifra de midlene de
har. Og, vi skal kjempe for at dere for en bedre hverdag på jobben, og faktisk kan hjelpe de
som trenger det med de midler som trengs!
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