
Hvorfor må så mange barn få hjelp og bistand fra barnevernet?  

De fleste barn og unge i Norge har det trygt og godt. I vårt fylke er det likevel over 1000 barn som 

hvert år får en eller annen form for hjelp fra det kommunale barnevernet. Hvert år mottar 

kommunene i Nord-Trøndelag nærmere 1500 meldinger om bekymring for barn som ikke har det 

bra. Videre er det slik at rundt 400 barn ikke bor hos sine biologiske foreldre, fordi foreldrene av ulike 

grunner ikke er i stand til å ha den daglige omsorgen. Disse tallene har økt de senere årene, i Norge 

generelt og i Nord-Trøndelag spesielt.  

Fra før er vi godt kjent med at det i skolen også er utfordringer. Her i Nord-Trøndelag ser at hver 

fjerde rammetime i barne- og ungdomsskolene går til spesialundervisning. Frafallet fra videregående 

skole er fortsatt fort stort, og vi har ikke klart å komme i mål– enda. I sum har dette også ført til at de 

kommunale utgiftene til bl.a. barnevernet har økt betydelig de senere årene.  

Så, selv om vi har det bedre enn noen gang er det fortsatt slik at mange ikke har det bra. Dette kan vi 

ikke lukke øynene for. Vil utviklingen vi ser bare fortsette og er dette noe vi må bare forholde oss til – 

det som skjer det skjer? Dette gir grunnlag for å stille flere spørsmål: 

 Har vi blitt flinkere til å oppdage barn som ikke har det bra? 

 Har terskelen for å gi «god nok omsorg» blitt endret og for høy? 

 Har det blitt enklere å be om hjelp fra «andre», og mindre aktuelt å hjelpe hverandre i 

familie, nettverk og lokalmiljø? 

 Eller er det slik at barn har det dårligere nå enn før? 

 Fører det «moderne» familielivet til at barnas plass har blitt mindre viktig? 

Det er viktig at vi kan ta en slik diskusjon helt fri for fordommer, og at vi evner å være kritiske og 

samtidig aldri miste perspektivet: utsatte barn og unge skal ha spesielt fokus og en særlig 

beskyttelse. Barnas beste må alltid være vår rettesnor, i tråd med FN sin barnekonvensjon. 

Barnestafett 

Det er mange som kan og skal bidra til at barn og unge opplever å leve trygt og godt. Et liv hvor de 

kan få være barn, utvikle seg selv og sine evner - i omgivelser som vil dem det beste. Som det har 

fremkommet tidligere i år, er antall meldinger til barnevernet om bekymringer for barn og unge økt 

kraftig de siste år.  Nord-Trøndelag ligger godt over landsgjennomsnittet. På mange måter er dette 

bra - det betyr at mange ser og bryr seg, noe som er viktig og bra for det enkelte barn.  

På den andre side må vi også kunne stille spørsmål om dette er uttrykk for en holdning hvor det 

viktigste blir å varsle, og i mindre grad være med på å gjøre noe med det. Og hvis det siste er tilfellet 

så er vel ikke det vi ønsker oss, eller hva? 

Vi registrerer dessverre at det i flere saker kommer til syne en holdning som viser at så lenge man har 

meldt fra om sin bekymring, ja så har man gjort sitt. I fjor døde et barn av sult i Oslo – kunne det 

samme ha skjedd i Nord-Trøndelag? Godt meldt er ikke nok – det handler også om godt gjort! 

Ansvaret er det ikke bare hjelpeapparatene som har, men nærmiljø, familie, naboer, frivilligheten 

osv. Med andre ord har du og jeg et stort ansvar, kall det gjerne «hverdagsbarnevern». 

 



Barnespillet 

Antall barnefordelingssaker som havner til behandling i retten viser en foruroligende vekst, noe som 

nylig fikk stor oppmerksomhet i VG, og som sorenskriver Odd A. Bartnes ved Inntrøndelag tingrett 

har synliggjort ved flere anledninger. Enkelt sagt er dette saker der de voksne som skiller lag ikke 

klarer å bli enige om hvem som skal ha den daglige omsorg for barna, besøksordninger osv. Mange av 

disse sakene er preget av høyt konfliktnivå, og man bruker altså rettsapparatet for å «krangle om 

barna».  

 

Det er både trist og provoserende å lese noen av de sakene hvor denne kampen mellom voksne har 

blitt viktigere enn barnas beste. Barna som sliter, blir utagerende, deprimerte: mens de prøver å 

forsone de voksne. Det som skjer er at de taper sine barneår i de voksnes iver etter å vinne kampen 

mot den andre part. «Barnas beste» forsvinner og mange ganger blir dette også saker for 

barnevernet – når barn endrer seg, utagerer, fortviler og omgivelsene blir bekymret. Disse sakene tar 

også plass og kapasitet i barnevernet. Dette skulle vel være unødvendig, men er dessverre en 

realitet. 

Er «godt nok» tilstrekkelig? 

Det skal ikke være noen tvil om at vi i Norge skal verne om barn og unge generelt, og de utsatte 

spesielt. Noen ganger skal og må det offentlige ivareta barnas rettsikkerhet fordi de voksne, som de 

bor og lever sammen med, ikke er i stand til å sikre dette. Straffbare forhold som vold og misbruk må 

alltid håndteres raskt og til barnets beste. Det må det aldri herske noen tvil om. Alvorlig omsorgssvikt 

må håndteres raskt slik at barn ikke blir skadet og at de får den beskyttelse de har behov for. 

Det er også foreldre som i utgangpunktet mangler evner og forutsetninger til å være foreldre. Dette 

kan skyldes mange ting, men har du for eksempel aldri lært hvordan du skal gi omsorg, sette grenser, 

osv. vil det ofte være vanskelig å skulle gjøre dette selv. Her vil også barnevernet spille en viktig rolle i 

fremtiden. Jeg tror vi må se et barnevern som i fremtiden kan bruke mer av sine ressurser og 

kompetanse til å bistå disse familiene, trene, veilede og bidra til at de selv kan gi god nok omsorg for 

sine barn. Mer av dette må skje lokalt, enten i den biologiske familien, dets nettverk og nærmiljøet. 

Men barnevern er ikke nok alene: her må andre deler av hjelpeapparatet bidra mer aktivt, samtidig 

som også familie, nærmiljø og frivillige må være med på laget - for å sikre at barns beste blir en 

realitet. Hver og en av oss både må bidra i dette. 

 

Velferdsdirektør Erik Stene  


