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FEIRER JUL: Elise Marie er den eneste jenta i søskenflokken på fem. 
Her er hun sammen med brødrene Jim og Chris på julaften som liten.

Barnevernet: – Små barn blir 
sjelden tilbakeført

Tine F. Langeland, 
avdelingsleder for 
fosterhjemsavdelingen  
i barneverntjenesten for 
Kristiansandregionen,  
sier følgende faktorer  
er viktige for at et barn  
skal tilbakeføres til 
biologiske foreldre:
   – Problemene de slet 
med, for eksempel rus eller 
alvorlige, psykiske 
helseproblemer, må være 
borte, livssituasjonen må 
være stabil og den må ha 
vart over tid. Her er ett år 
lite, to år begynner å bli litt. 
Foreldrene må også ha et 

fast sted å bo, og må vise at de har struktur på hverdagen 
sin og kan ivareta barnet på en god måte. 
   Man ser også på om barnet har særskilte behov. Har det 
det, krever det mer av foreldrene som omsorgspersoner, 
og man må vurdere om de greier å ivareta barnet. 
I tillegg ser man på hvilken tilknytning barnet har fått til 
menneskene og miljøet hvor de bor. Hvor skadelig er det  
å ta barnet ut av fosterhjemmet? 
   – Kravene til tilbakeføring er strenge i lovverket. De fleste 
barn som kommer i fosterhjem når de er små, blir i 
fosterhjemmet. Små barn blir sjelden tilbakeført. Vi har  
flest tilbakeføringer der hvor barna begynner å bli store. 
Når de er 18 år, kan de selv velge hvor de ønsker å bo, sier 
Tine F. Langeland.
   Hvis foreldrene ønsker tilbakeføring, må barnevernet 
fremme en sak for fylkesnemnda for sosiale saker. Det er 
de som tar avgjørelsen. Får foreldrene avslag, kan de anke 
til tingretten. 
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– Jeg prøver å ha fokus på det 
som ligger foran oss og ikke 
tenke så mye på det som har 
vært. Nå er jeg en mamma som 
er til stede for ungene mine. Vi 
har en sterk og fin relasjon, sier 
Anita Havnerås. 

Hun er født og oppvokst i 
Bergen, men har bodd i Kristi-
ansand de siste ni årene.  
20. november 2008 vil alltid 
være en merkedag for den 
lyshårede og positive dama. 

Dagen hun ble rusfri. 
44-åringen har ikke hatt en 
eneste sprekk siden hun startet 
i behandling på Sørlandet 
sykehus denne høstdagen. Hun 
har utdannet seg til helsefag- 
arbeider, jobber på sykehjem og 
holder kurs for foreldre som er 
blitt fratatt omsorgen for barna 
sine sammen med familiekon-
toret i hjemkommunen. 

– Jeg kan fortsatt ha det 
vanskelig og tøft, men jeg vet at 
det går over. Min verste dag 
rusfri, er bedre enn slik det var 
å være avhengig. Jeg vet at hvis 
jeg velger rusen igjen, så mister 
jeg alt, sier hun ærlig.

«Alt» er blant annet det gode 
forholdet hun har fått til barna 
sine etter at hun ble rusfri. To av 
dem, Elise Marie (18) og Chris 
(22), bor hos henne. Elise Marie 
flyttet hjem igjen for fem år 
siden. Da hadde ikke de to bodd 
sammen på mange år. Sommeren 
2006 mistet Anita og samboeren 
foreldreretten til henne og de tre 
brødrene hennes. Yngstemann 
var bare to år. 

BLE UTRYGT HJEMME
Anita husker fortsatt dagen 
som om det var i går. Hun 
hadde fått lov til å reise på 
sydentur med ungene og 
tanten. Mens de var der, ringte 
advokaten. Han fortalte at de 
hadde tapt saken mot barne-
vernet. Så fort de var tilbake i 
Bergen, måtte barna ut av 
hjemmet.

– Det var akkurat som om 
gulvet forsvant under meg da 

han fortalte det. Jeg leverte fra 
meg barna dagen etter yngste-
manns toårsdag. Det var helt 
forferdelig, sier Anita. 

Hun taklet tapet, skammen 
og skyldfølelsen med rus. På 
samme måte som hun flyktet 
fra uroen og kranglingen 
hjemme da hun tok sin første øl 
13 år gammel. Fram til da 
hadde hun hatt en fin og trygg 
barndom i Bergen med forel-
drene og en yngre bror. Da 

Anita ble tenåring, startet forel-
drene å drikke. Det ble utrygt 
hjemme med mye uro og 
krangling. 

Hun begynte å reke ute, traff 
feil folk og hang med eldre 
gutter.

– Jeg syntes ikke alkohol 
smakte godt, men den gjorde 
godt. Den føltes som en befri-
else og ga meg en timeout fra 
alt hjemme, sier Anita. 

16 år gammel ble hun gravid 
med eldstesønnen Jim. Han var 
en stor glede for besteforel-
drene, som skjerpet seg og 
sluttet å drikke. Dermed kunne 
Anita fortsette som før. Hun 
var ute og festet mens forel-
drene tok seg av sønnen. Hun 
ble som en eldre søster for Jim, 
og han kalte henne Anita. Først 
for noen år siden begynte han å 
si mamma.

– Vi har jobbet mye med 
forholdet vårt etter at jeg ble 
rusfri. Jim er jo den av barna 
som har opplevd mest. Det er 
ingen selvfølge at vi skal ha det 
gode forholdet vi har i dag, sier 
Anita. 

Eldstesønnen er i dag 27 år 
og bor i Bergen med samboer. 
Han og moren treffes stadig, 
feirer bursdager sammen og 
reiser på turer.

 
MESTRET IKKE ROLLEN
Fem år gammel ble Jim store-
bror til Chris. Moren skaffet 
leilighet med en venninne, men 
fortsatte å feste i helgene. Så 
møtte hun mannen som er 
faren til de yngste barna. De 

«Jeg kunne ingenting om å være 
mamma. Vi måtte bli kjent med 

hverandre på nytt.»
Anita

Tine F. Langeland


