“Friskmeldt” barnevern, svartmaling, sminking eller åpenhet?
Endelig er Ringsaker kommune(RK) ajour med de gamle sakene fra 2009/10. Det skulle bare
mangle. Men fortsatt er det slik at allerede i første halvår er det 120 barn som er innmeldt til
barnevernet men som har fått sin sak henlagt, enda fler enn i fjor. Over 60%. De får ikke
hjelp av barnevernet. I fjor var det 160 til sammen i hele året, nå blir det flere. RK har fått
sterk kritikk og tilslutt en bot for 3 lovbrudd. Nettopp fordi jeg fryktet dette stilte jeg en
rekke spørsmål til administrasjonen. De ble levert skriftlig, men jeg fikk aldri ordentlig svar.
Spørsmålene ble gjengitt i RB/HA og Ringsaker blad har på lederplass også etterlyst svarene.
Barnevernet har slitt i mange år. Vi fikk NOVA rapporten i 2010. Den er på 137 sider og gir en
lang rekke anbefalinger. Kun noen få er gjennomført. Konklusjonen var: Vi har drevet
barnevernet på et minimum lenge, for mange saker henlegges. Når vi lar være å hjelpe barna
når problemene første gang blir kjent, blir det mye dyrere og alvorlig å sette inn tiltak når
barna må hjelpes senere. (I tillegg må barna lide unødig i årevis). Da vokser problemene.
Jeg mener det er alt for tidlig å friskmelde barnevernet. Jeg vil sammenligne med NSB. For
noen år siden gikk det galt for NSB, tog etter tog stod, pendlere ble sinte og tekniske feil
oppstod ofte. Ingeniørene varslet i årevis. Til slutt ble det hull på byllen. De innrømmet at
årevis med mangelfullt vedlikehold må tas igjen. Milliarder ble bevilget. Ingen tørr å
“friskmelde” NSB, selv om alle togene er i rute innimellom. NSB har erkjent problemene, de
jobber hardt for å løse dem og de “sminker” ikke lenger informasjonen. De er troverdige.
Slik skulle jeg ønske RK kunne gjøre også. Når vi får en bot, må politikerne informeres i
detalj. Vi må få se rapportene, i detalj få vite hva som er årsaken, få vite hva som gikk galt,
og hvilke tiltak på kort og lang sikt som hindrer gjentakelse. Da kan vi erkjenne alvoret og
beklage for barna at vi sviktet dem. Repr. for ansatte, ledere, administrasjon og politikere må
sette seg sammen å ta nødvendige skritt som monner. Jeg har bedt om nettopp dette, men
fått avslag flere ganger. Nå som vi er “friskmeldt” må det kunne være helt uproblematisk.
Testen kommer 31.aug. Hvis administrasjonen tillater at barnevernet og rep. for ansatte kan
møte oss politikere til en full gjennomgang kan vi få en god start. Da kan vi få vite hva som
skal til for at saker ikke henlegges og forsikringer om at dersom barnevernet må la være å gi
hjelp pga. ressursmangler, vil informasjonen øyeblikkelig nå helt frem til politikerne som så
kan bevilge.
Nå må jeg lese i avisene for å få vite nøyaktig hvorfor vi har fått en bot og hva som står i
rapporten fra arbeidstilsynet. Da jeg gjennom pressen fikk vite at vi var bøtelagt for å ha
brukt meget lang tid på å gi et barn som var utsatt for seksuelle overgrep hjelp, kalte jeg
dette “verre enn selv jeg hadde trodd”, det står jeg for, det skulle jeg ha vært informert om,
det er ikke svartmaling, men en realitet. Slik vil jeg ikke ha det.
Vi skulle fått en barnevernplan til møtet 31.aug. Den er utsatt. Neppe fordi planen forteller
at vi har et “friskmeldt” barnevern som fungerer etter denne planen. Jeg frykter den er
utsatt for at den ikke skal bli et tema i valget, og at politikerne ikke skal se at det er behov for

å styrke det “friskmeldte” barnevernet med nye millioner før det er for sent for neste års
budsjett. Vi vil også få vite at planen er sminket av administrasjonen. Da må barnevernet
slite med en milliongjeld som kan føre til redusert tilbud. Jeg vil friskmelde barnevernet den
dagen alle barn som trenger hjelp får hjelp, barnevernet har penger til alle tiltak, og den
nye barnevernplanen følges, ikke den dagen vi ikke lenger bryter maksimaltiden for når
hjelpen skulle vært gitt til de som trenger det aller mest. Vi må få full åpenhet i kommunen
slik at vi kan løse problem for problem sammen, og ikke må bruke pressen for å finne
informasjon. Nå tar vi alt for små skritt av gangen, selv om hvert lille skritt gir litt.
Jeg gikk inn i politikken for å gjøre Ringsaker enda bedre, for alle, også om nødvendig for de
minste og mest utsatte barna. Jeg trives med å få være med på å pynte opp i byene, utvikle
skole og barnehage og legge til rette for nye arbeidsplasser, flere innbyggere og mye
frivillighet, men jeg løper ikke fra mitt ansvar for de svakhetene vi må ta tak i, selv om det er
meget ubehagelig. Slik fikk Ringsaklista bevilget 30mill til nye Bjønnhaug. Slik vil vi følge
barnevernet helt til den siste som gråter også kan gis hjelp. I Ringsaklista har jeg heldigvis
mange dyktige og modige medmennesker med engasjement, kunnskap og handlingsvilje
som stiller opp.
Jeg opplever at kommunalsjefen refser meg og pressen for å utale oss for negativt om
barnevernet. Det er ubehagelig, men det er mye mye verre å være et barn i nød som får sin
sak henlagt, det vet jeg fra mer enn 11 år som fosterfar og møte med mange fosterforeldre.
Haakon Wiig Ringsaklista.

