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Vi viser til Deres ekspedisjon av 18.08.05 registrert mottatt 22.08.05.

Fylkesmannen skal med hjemmel i bamevernloven § 2-3 tredje ledd føre tilsyn med
bamevernvirksomheten i kommunen, herunder påse at bamevemtjenestens arbeid ligger
innenfor rammene av loven, samt se til at bamevemtjenestens arbeid utføres på en god og
hensiktsmessig måte. Fylkesmannen vurderer selv hvilke sider ved barnevemtjenestens
håndtering aven sak det kan være grunn til å følge opp, og på hvilken måte dette eventuelt
bør gjøres. Fylkesmannen vil for ordens skyld peke på at § 2-3 tredje ledd ikke gir
Fylkesmannen selvstendig hjemmel til å instruere barneverntjenesten i enkeltsaker eller
overprøve bamevemtjenestens vedtak. Fylkesmannen kan imidlertid påtale forhold som er
lovstridige eller kritikkverdige.

Fylkesmannen skal med hjemmel i barnevernloven § 2-3 tredje ledd føre tilsyn med
bamevemtjenestens virksomhet i kommunen.

Fylkesmannen har til bruk under klagebehandlingen fått tilsendt kopi av sakens dokumenter.
Saksforløpet forutsettes kjent og refereres derfor ikke med unntak av det som er aktuelt for
behandlingen av klagen.

Saken gjelder klage over barneverntjenestens saksbehandling av barnevernsaken.

Sammendrae av saksopplvsnineer:
Saken gjelder gutt f.
Bamevemtjenesten i bydel Gamle Oslo påbegynte undersøkelse vedrørende .
omsorgssituasjon i hjemmet til far. Barnevemtjenesten mottok bekymringsmelding fra
Alternativ til Vold 23.06.05.

Bamevemtjenesten har hatt et møte med far ved kontoret. Barneverntjenesten har videre vært
på et hjembesøk med gutten og fars samboer til stede. Bamevemtjenesten har innhentet
opplysninger vedrørende far fra politiet og det avventes rapport fra guttens barnehage.
Bameverntjenesten har gjort seg kjent med dokumentene knyttet til rettstvist mellom
foreldrene der far ble tilkjent daglig omsorg. Barneverntjenesten har ikke funnet grunn til å
mene at fars omsorgsevne eller hans relasjon til er bekymringsfull på dette tidspunkt
i undersøkelsen. Barneverntjenesten har også fått et positivt inntrykk av fars samboer. Gutten
virket glad og fornøyd under hjembesøket og var tillitsfull overfor sin far.
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Barneverntjenestens inntrykk er at far og hans samboer er i stand til å møte guttens
reaksjoner, som har sin bakgrunn i konflikten mellom far og mor, på en best mulig måte for
gutten. Barneverntjenesten vil drøfte dette videre med far og samboer. Barneverntjenesten har
tidligere henlagt melding fra Alternativ til Vold datert 03.03.05.

Fylkesmannen innhentet under saksforberedelse en uttalelse:fra Alternativ til Vold (ATV) v
psykolog Marie Haavik datert 08.09.05. Organisasjonen opplyser at de har sendt tre
bekymringsmeldinger vedrørende barnet til barneverntjenesten. En melding til Frogner
barneverntjeneste datert 21.02.05 og to til Gamle Oslo barneverntjeneste datert 02.03 og
22.06.05. Bakgrunnen for meldingene var informasjon som ble mottatt :fraguttens mor. Hun
følger behandling ved ATV som gis til personer som har vært utsatt for vold :franåværende
eller tidligere samlivspartner.
I forbindelse med den første meldingen tok ATV kontakt med bydel Gamle Oslo for å få en
dialog i tilknytning til bekymringen for gutten. I forbindelse med den andre meldingen tok
ATV kontakt med barnevernet i Gamle Oslo på telefon. I den siste meldingen tok ATV
initiativ til et møte som fant sted 08.06.05 med Gamle Oslo barneverntjeneste. ATV avviser i
sin rapport at de har tatt kontakt med BFD.

Fylkesmannen hadde 18.10.05 kontakt med Gamle Oslo barnevemtjeneste v. Kåre Kåsa. Det
ble opplyst at barnevemtjenesten hadde skrevet en sluttrapport i saken som konkluderte med
at det ikke ble satt inn tiltak overfor gutten. Barneverntjenesten beskriver gutten som
velfungerende i hjem og barnehage men at han har et ekstra behov for å være trygg på at far
og mor er der for ham.

Saken ble på dette grunnlag oversendt til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Fvlkesmannens vurderin2:

Fylkesmannen har etter en samlet vurdering av saken funnet grunn til å mene at
barneverntjenesten har behandlet saken på en forsvarlig måte.

Det er i Fylkesmannens vurdering lagt vekt på at barneverntjenesten har foretatt en
omfattende undersøkelse av barnets omsorgssituasjon. Det er foretatt samtaler med far og fars
samboer. gutten. barnehage. politiet og organisasjonen Alternativ til Vold som melder.
Barneverntjenesten har videre satt seg inn i rettsdokumentene i tvisten mellom barnets
foreldre fra Borgarting Lagmannsrett datert 29.11.04. Far er her tilkjent daglig omsorg for

-barnet. -

Fylkesmannen vurderer at barneverntjenesten også kan ha bidratt til å dempe konfliktnivået
mellom mor og far ved å fokusere på guttens behov for et godt samvær med begge foreldre.

Saken ansees på dette grunnlag som avsluttet.

Med hilsen

Solveig Daasvan,
seksjonssjef ~~

Rådgiver. -
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