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Norges Høyesteretts ankeutvalg – Kjennelse. - HR-2012-1956-U 
 
 

Instans Norges Høyesteretts ankeutvalg – Kjennelse. 
Dato 2012-10-15 
Publisert HR-2012-1956-U 
Stikkord Tvl (2005) § 36-10 
Sammendrag Anken forkastes. 
Saksgang  tingrett 2011-207059 –  lagmannsrett – Høyesterett 

HR-2012-1956-U, (sak nr. 2012/1651), sivil sak, anke over beslutning. Behandlet i 
EMD 30.11.2017, sak nr. 37283/13, se EMD-2013-37283. 

Parter A (advokat Ole-Håkon Ellingsen) mot X kommune ved barneverntjenesten 
(advokat Anitra Haldorsen). 

Forfatter Tjomsland, Webster og Falkanger. 
Sist oppdatert 2017-12-01 

 
 

 
 

Merknad fra Marius Emberland, skrevet 30. november 2017 15:43 
 
 
A klaget saken inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstol og påstod at EMK artikkel 8 var krenket (klagesak 
37283/13). Ved dom 30. november 2017 kom EMD til at artikkel 8 ikke var krenket (dissens 4-3). Avgjørelsen er publisert 
på HUDOC. 
 

A har erklært anke over  lagmannsretts beslutning 22. august 2012 i sak nr. 12-
02 mot X kommune ved barneverntjenesten, der det ikke ble gitt samtykke til å fremme anke over 

 tingretts dom 22. februar 2012 i sak nr. 11-207059TVI-  i sak om overprøving av 
fylkesnemndas vedtak etter lov om barneverntjenester, jf. tvisteloven § 36-10 tredje ledd. 

Høyesteretts ankeutvalg bemerker at utvalgets kompetanse er begrenset til å prøve lagmannsrettens 
saksbehandling, jf. Rt-2010-274 avsnitt 31. Dette omfatter blant annet om de lovbestemte vilkår i tvisteloven § 
36-10 tredje ledd for ankebehandling i lagmannsretten er oppfylt. Ved overprøvingen av om disse vilkårene er 
oppfylt, har utvalget full kompetanse, jf. ankeutvalgets kjennelse 9. mai 2012 (HR-2012-998-U) og Rt-2011-
1523 avsnitt 25 med videre henvisninger. 

Utvalget finner det enstemmig klart at anken ikke kan føre frem. Anken blir derfor å forkaste i medhold av 
tvisteloven § 30-9 annet ledd. 
 

Slutning: 
 

Anken forkastes. 

















               

              

               

             

          

         

                 

     

         

            

             

                

                

              

               

                   

                

          

             

                

              

              

               

               

         

                 

                  

                   

               

               

    

 



               

              

              

              

              

            

                

           

                 

              

              

              

                

              

               

               

                  

                

             

            

      

     

                 

  

              

               

                

           

                 

               

                   

              

          

 



             

                

           

               

               

          

              

              

           

                 

               

              

              

                

           

                    

                 

                 

                   

       

                 
                

            

               

                

               

              

             

                 

          

    

 





Utskrift fra Lovdata - 27.08.2018 14:24 

  
LB-2009-147504 

Side 1 

 
  

 

 lagmannsrett – Dom. - -2009-147504 
 
 

Instans  lagmannsrett – Dom. 
Dato 2010-04-22 
Publisert -2009-147504 
Stikkord Barnevernloven § 4-12 første ledd bokstav a. 
Sammendrag Saken gjelder spørsmålet om det offentlige skal overta omsorgen for gutt på ett og 

et halvt år, eventuelt om barnets mor skal ha samvær, samt omfanget av dette. 
(Sammendraget er hentet fra sakens innledning) 

Saksgang  tingrett 2009-63400 –  lagmannsrett LB-2009-
147504 (09-147504ASD- 02). 

Parter X kommune (Advokat Kari Næs) mot A (Advokat Anita Holm Larsen). 
Forfatter Lagmann Anne Lise Rønneberg. Lagdommer Svein Kristensen. Dommer Helge 

Rivedal. Meddommere: Psykolog Ole Tom Nord. Teknisk sjef Roger Thomas 
Volden. 

 
 

 
 

Saken gjelder spørsmålet om det offentlige skal overta omsorgen for gutt på ett og et halvt år, eventuelt om 
barnets mor skal ha samvær, samt omfanget av dette. 

Ankemotparten, A, fødte 0.0.2008, sønnen B på Sykehuset Buskerud HF. I følge uttalelse av 13. oktober 2008 
fra assisterende avdelingsjordmor Marit Braaten forløp fødselen normalt. Barnet ble født en uke etter termin og 
veide da 3590 gram. Den barnefaren som først ble oppgitt, ble utelukket gjennom DNA-test. Noen annen far til 
barnet er ikke oppgitt. 

Mor og barn forlot barselavdelingen 29. september 2008 og tok opphold på institusjonen Vilde i Horten i tråd 
med barneverntjenestens vedtak av 16. september 2008 truffet i medhold av barnevernloven § 1-3, jf. § 4-4 
femte ledd, det vil si som et frivillig hjelpetiltak. 

A og sønnen ble på Vilde i underkant av tre uker. Planen var opprinnelig at oppholdet skulle var i minst tre 
måneder, men 17. oktober fattet barnevernadministrasjonens leder midlertidig vedtak om plassering av B i 
beredskapshjem i medhold av barnevernloven § 4-6 annet ledd. Bakgrunnen for vedtaket var at Vilde hadde 
bedt om et akuttmøte da A hadde trukket samtykke om videre opphold og ville reise hjem med barnet. Vedtaket 
ble påklaget, men fylkesnemnda tok ikke klagen til følge, jf. vedtak av 27. oktober 2008. Vedtaket ble brakt inn 
for retten, men X kommune ble frifunnet, jf.  tingretts dom av 26. januar 2009. 

Spørsmålet om omsorgsovertagelsen ble så behandlet av Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker 
Buskerud og Vestfold som 2. mars 2009 traff vedtak med slik slutning: 

1. X kommune, barneverntjenesten, overtar omsorgen for B, født 0.0.08.  
 

2. Gutten plasseres i forsterket fosterhjem. 
 

3. Mor, A, gis rett til samvær med sønnen seks ganger i året, to timer hver gang. 
 

4. Barneverntjenesten bestemmer tid og sted for samvær og gis anledning til å føre tilsyn. 
 

Også dette vedtaket ble brakt inn for retten. 

 tingrett avsa 19. august 2009 dom med slik domsslutning: 
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Fylkesnemnda for barnevern og sosiale tjenester, vedtak av 02.03. 09 oppheves. 

Etter begjæring fra kommunen besluttet  tingrett 8. september 2009 at dommen skulle gis oppsettende 
virkning. Anke over beslutningen ble forkastet ved lagmannsrettens kjennelse av 12. oktober 2009, slik at 
barnet er blitt værende i beredskapshjemmet som senere er gått over til å være fosterhjem. 

For nærmere detaljer vedrørende saksforholdet vises til tingrettens dom og lagmannsrettens bemerkninger 
nedenfor. 

X kommune har anket dommen til  lagmannsrett. Ankeforhandling ble holdt i dagene 23. – 25. mars 
2010 i  tinghus. Den ankende part var representert ved sin prosessfullmektig. Den private part møtte 
sammen med sin prosessfullmektig og avga forklaring. Konsulent Anne Mette Aspeli var til stede under 
forhandlingene, jf. tvisteloven § 24-6 og avga forklaring. Det ble for øvrig avhørt 11 vitner. I tillegg avga den 
sakkyndige forklaring. Om bevisføringen for øvrig vises til rettsboken. 
 

Den ankende part, X kommune, har i hovedtrekk anført: 

Retten har kompetanse til å prøve alle sider av saken, jf. tvisteloven § 36-5 tredje ledd. Det er forholdene på 
domstidspunktet som er avgjørende. Det vises for øvrig til Rt-2006-1672 avsnitt 40. 

As omsorgskompetanse er så begrenset at sønnen ville blitt utsatt for alvorlig omsorgssvikt hvis han flytter 
tilbake til henne. Hun ser ikke, eller klarer ikke å innrette seg, i forhold til det som er sønnens fysiske og 
psykiske behov. 

Hvis man skulle iverksette ytterligere hjelpetiltak etter barnevernloven § 4-4 i stedet for å overta omsorgen, 
forutsetter det at A samtykker og videre at det er enighet om formålet med tiltakene. 

Vilkårene for omsorgsovertakelse etter barnevernloven § 4-12 er til stede. A led av alvorlig epilepsi fra hun var 
liten, jf psykolograpporter av 23. mars 2005 og 19. februar 2008 fra sjefspsykolog Bjørnæs ved 
Spesialsykehuset for epilepsi, den siste skrevet etter at A i 2005 var blitt operert for sin epilepsi gjennom en 
venstresidig temporallappreseksjon. Sykdommen har hatt betydning for hennes evne til å fungere i hverdagen. 

A har under hele skolegangen hatt lærevansker, jf. sakkyndig vurdering av 31. januar 2002 fra Pedagogisk 
psykologisk rådgivningskontor i X kommune. Konklusjonen var at hennes vansker var av en slik karakter at de 
utløste rett til spesialundervisning etter opplæringsloven § 5-1. 

I forbindelse med tidligere graviditet fikk A innvilget senabort, jf klagenemndas vedtak av 8. november 2007. I 
forbindelse med at hun ble gravid igjen, var hun hos Amathea som er en veiledningstjeneste for gravide. I 
rapporten derfra 13. august 2008 går det frem at A var kastet ut av moren og at hun ønsket opphold på 
mødrehjem etter fødselen. Av rapport av 27. juli 2008 fra Sykehuset Buskerud går det frem at hun vurderte 
abort også i forbindelse med denne graviditeten. 

Under oppholdet på Vilde fra 29. september til 17. oktober 2008, viste det seg at A ikke hadde tilstrekkelig 
evne til å ta seg av sønnen. Det vises særlig til rapport av 23. oktober 2008 fra Vilde. Da A ville ta sønnen med 
seg og flytte fra Vilde, fant man det nødvendig å treffe akuttvedtak om plassering av gutten. 

Vurderingene fra fagpersonene ved Vilde bør legges til grunn. Uttalelsen av 13. oktober 2008 fra jordmor Marit 
Braaten ved Sykehuset Buskerud er ikke tilstrekkelig til å trekke Vildes observasjoner i tvil. 

I følge dr. Astrid Jelstad er det lite sannsynlig at chlamydiainfeksjonen i øynene til B var årsak til den dårlige 
vektoppgangen mens han var på Vilde, jf. hennes uttalelse av 12. februar 2009. 

I rapport av 21. november 2008 fra beredskapshjemskonsulent Jourunn Lyngås, fremgår det at det gikk bra med 
B i beredskapshjemmet på den tiden. Han hadde hatt en god uvikling på alle områder. Den gode utviklingen ble 
også bekreftet i rapport av 5. desember 2008 fra Sykehuset Buskerud. 

Mor har hatt samvær med B etter at han ble plassert i beredskapshjemmet. Samværene har ikke gått bra, jf. 
rapport av 20. februar 2010 fra psykologspesialist Brita Strømme og klinisk familieterapeut Eli Wenche 
Andersen. 

Det vises for øvrig til opplysningene og konklusjonene i den sakkyndige erklæringen av 3. mars 2010 fra 
psykolog Monica Sarfi. Det fremgår at det ikke kan skapes tilfredsstillende forhold for barnet hos mor ved 
hjelpetiltak etter barnevernloven. 



Utskrift fra Lovdata - 27.08.2018 14:24 

  
LB-2009-147504 

Side 3 

Mor bør ikke gis adgang til samvær med sønnen. Det vises i denne forbindelse til rapportene fra samværene 
hvor det fremgår at gutten har sterke reaksjoner etter å ha vært sammen med moren og hennes familie, og til 
den sakkyndiges forklaring i denne forbindelse. 

Man har forsøkt å gi mor råd for å få til bedre samvær, men dette har ikke ført frem. 

Subsidiært anføres at samvær bare bør finne sted to ganger i året. Det er tale om en lagvarig plassering av 
barnet. Forholdet mellom As familie og fosterfamilien er tilspisset. Det må i alle tilfelle være tilsyn under 
samværene. 

Den ankende part har nedlagt slik påstand: 
1. B tas under omsorg av barnverntjenesten i X kommune. 

 

2. B skal være plassert i fosterhjem. 
 

3. A skal inntil videre ikke ha samvær med B. 
 

 

Ankemotparten, A, har i hovedtrekk anført: 

Når det gjelder rettens kompetanse, vises til Rt-2006-1672 og Rt-2004-41. 

Det er enighet om at dagens situasjon er avgjørende for vurderingen av om barnet skal tilbakeføres til moren. 
Utgangspunkt for vurderingen er det biologiske prinsipp. Barn skal normalt vokse opp hos sine biologiske 
foreldre. 

Det er ikke sannsynliggjort forhold som tilfredsstiller kravene i barnevernloven § 4-12. 

Barneverntjenestens vurdering av barnets helsemessige situasjon under det korte oppholdet på Vilde var feil. 
Vekttapet skyldtes at barnet var sykt, jf. chlamydiainfeksjonen. Vektkurven hadde alt snudd da barnet ble 
plassert i beredskapshjemmet. Vekttapet var ikke alarmerende, bare noe over det normale. Det var ikke 
manglende omsorg fra mors side som var årsak til barnets helsemessige situasjon. Det vises for øvrig til 
forklaringen til avdelingsjordmor Marit Braaten blant annet om at samspillet mellom mor og sønn var bra. 
Dette står i motstrid til Vildes vurdering. Vildes vurdering kan også på dette punkt være preget av at man ikke 
visste at barnet var sykt. 

Under oppholdet på Vilde var personalet ikke kjent med at barnet hadde en chlamydiainfeksjon. 

På vedtakstidspunktet var det ikke sannsynliggjort at A manglet omsorgsevne. Hun har tilstrekkelig kognitive 
forutsetninger til å fungere som mor. Hun ligger ca to standardavvik under sine jevnaldrende. Hun strever blant 
annet med langtidshukommelse. Hun kan fungere godt som mor selv om hun ikke har så gode 
skoleprestasjoner. 

A er blitt utsatt for mye urettmessig kritikk fra barneverntjenestens side. Hun var deprimert etter fødselen og 
ventet å få veiledning på Vilde, men det fikk hun ikke i tilstrekkelig grad. Flere av de forhold 
barneverntjenesten kritiserer, kan være resultat av depresjonen og trenger ikke være mangel på basale 
foreldreferdigheter. 

Det forhold at man lette rundt på nettet for å finne noe å kritisere A for, er spesielt. Det vises i denne 
forbindelse til at man fant frem til det fremlagte innslaget på YouTube. 

Det erkjennes at samværene mor har hatt med sønnen ikke har fungert helt optimalt, men rapportene som er 
skrevet fra tilsynsfører er neppe helt objektive. Rapportene gir uansett ikke tilstrekkelig grunnlag til å vurdere 
mors omsorgsevne. 

Barneverntjenesten har lagt for stor vekt på det mor har sagt i forbindelse med at hun har gitt uttrykk for 
frustrasjon og sinne mot den urett hun mener seg utsatt for. 

As fungering er blitt mye bedre etter at hun ble operert for epilepsien hun lider av. Hun kan fortsatt ha 
utviklingsmuligheter. Man kan ikke dømme ut fra hennes fungering den siste tiden hvor livet hennes har vært 
preget av barnevernsaken. Hun har ikke hatt krefter til å få skikk på livet sitt i denne perioden. 

Ved vurderingen av hvordan barnet får det sammen med mor, bør det legges til grunn at hun blir boende 
sammen med sine foreldre en tid fremover. Det er ikke sannsynliggjort at hun kommer til å flytte fra dem med 
en gang. Mor har et godt forhold til sine foreldre, og de har vært aktivt involvert når det gjelder barnet. 
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Barnet har ingen spesielle behov i forhold til andre barn på hans alder, som det må tas hensyn til, og det må 
kunne antas at tilbakeføring vil gå bra. 

Det må legges til grunn at barnet vil få forsvarlig omsorg sammen med moren og hennes familie. Det er ikke 
riktig å sammenligne med omsorgen som gis i fosterhjemmet. 

Hvis barnet ikke blir tilbakeført, anføres subsidiært at det er viktig med samvær slik at barnet får beholde 
kontakten med sine røtter. Man bør ikke legge for stor vekt på de problemene barnet har hatt etter samværene. 

Det kan være bedre med hyppigere, kortere samvær. 

Det er nedlagt slik påstand: 

Prinsipalt: 

Anken forkastes. 

Subsidiært: 

Samvær fastsettes etter rettens skjønn. 
 

Lagmannsretten bemerker: 
 

Omsorgsovertakelse 

Grunnvilkårene for omsorgsovertakelse fremgår av barnevernloven § 4-12 første ledd bokstavene a) til d). 

Etter barnevernloven § 4-12 første ledd bokstav a) kan vedtak om å overta omsorgen for et barn treffes dersom 
det er alvorlige mangler ved den daglige omsorg som barnet får, eller alvorlige mangler i forhold til den 
personlige kontakt og trygghet som det trenger etter sin alder og utvikling. Det er denne bestemmelsen som 
ligger til grunn for fylkesnemndas vedtak om omsorgsovertakelse i den foreliggende saken. 

Omsorgsovertakelse kan bare besluttes når det er nødvendig ut fra den situasjon barnet befinner seg i. Slikt 
vedtak kan ikke treffes hvis det kan skapes tilfredsstillende forhold for barnet ved hjelpetiltak etter § 4-4 eller 
ved tiltak etter § 4-10 (vedtak om medisinsk undersøkelse eller behandling) eller § 4-11 (vedtak om behandling 
av barn som har særlige behandlings- og opplæringsbehov). 

I et tilfelle som det foreliggende hvor omsorgsovertakelsen er iverksatt, er det reelt spørsmål om omsorgen skal 
tilbakeføres. Spørsmålet om fylkesnemndas vedtak skal opprettholdes, skal likevel vurderes etter § 4-12, og 
ikke etter reglene om tilbakeføring av omsorg i § 4-21, jf. Rt-2006-1672. Det fremgår av samme dom at 
overprøvingen av fylkesnemndas vedtak skal foretas ut fra forholdene på domstidspunktet, og det må derfor 
blant annet tas hensyn til de relasjoner som i mellomtiden måtte være etablert. 

Etter tvisteloven § 36-5 tredje ledd skal retten, innenfor rammene av barnevernloven, prøve alle sider av saken. 

Den umiddelbare årsaken til omsorgsovertakelsen i den foreliggende saken, var observasjonene som ble gjort 
på mødrehjemmet Vilde i perioden mor og barnet var der, 29. september 2008 til akuttvedtaket ble truffet 17. 
oktober 2008, det vil si over en periode på 19 dager. Men barneverntjenesten hadde før dette mottatt 
opplysninger som gjorde at man var bekymret for hvordan A kom til å fungere som mor. 

Den 1. juli 2008 gikk det en melding fra sosionomavdelingen ved Sykehuset Buskerud til Barneverntjenesten i 
X. Det ble opplyst at A 1. august 2007 hadde gjennomført en senabort etter nemndsbehandling og at hun nå 
igjen var gravid i 28. uke. Etter å ha gitt noen opplysninger om As helse, familie/nettverk, barnefar, og 
boligforhold, ble det meddelt at hun hadde behov for veiledning og tett oppfølgning for å kunne gi barnet sitt en 
best mulig omsorg. Barneverntjenesten opprettet undersøkelsessak etter at A 14. juli 2008 hadde gitt sitt 
samtykke til dette. Sykehuset Buskerud henviste også saken til Spedbarnsteamet i  15. juli 2008. 

Barneverntjenesten mottok videre rapport av 13. august 2008 fra Amathea (veiledningstjeneste for gravide) 
som hadde samtale med A fire ganger i august 2008. Hun var da fortvilet over forholdet til kjæreste og foreldre. 
Ved en anledning gav rapportskriver uttrykk for at de følelsesmessige uttrykk var så sterke under samtalen at 
hun følte bekymring for A. 

Saksbehandler i barnevernet hadde også selv flere samtaler med A i perioden forut for fødselen. 
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Assisterende avdelingsjordmor, Marit Braaten, skrev 13. oktober 2008 en rapport fra As opphold på 
barselavdelingen på Sykehuset Buskerud. Det het blant annet: 
 

Barseloppholdet har vært bra for mor og barn. A har fått veiledning i amming og i observasjon og stell av 
barn. Hun har også fått informasjon om eget kosthold i forhold til amming. Hun har brukt dette som læring, 
og hun har utviklet seg med den informasjonen hun har fått, og med erfaringene hun har gjort. Har etter 
hvert selv tatt initiativ når barnet gråter og har erfart at gråt ikke alltid er sult. 

Avslutningsvis i rapporten står at A «steller og gir omsorg til gutten». 

Braaten har i retten forklart at det var et godt samspill mellom mor og barnet mens hun var på barselavdelingen. 
Hun fastholdt for øvrig sin rapport. Hun var klar over at barnevernet var inne i bildet, og mor ble derfor 
observert ekstra nøye. 

Fra Vilde ble det avgitt rapport om As opphold 23. oktober 2008. Oppsummerende vurdering i rapporten er 
slik: 
 

Mor ivaretar ikke omsorgen for sønnen på en tilfredsstillende måte. Vilde har hatt stor bekymring under 
tiden mor og barn har vært her for at barnets behov ikke blir møtt. For å sikre guttens primære behov for 
stell og mat, har personalet gått inn og fulgt opp barnet svært tett dag og natt. 

Mor mestrer ikke å sikre guttens praktiske omsorg. Hun har ikke tatt ansvar for å stelle gutten på en 
tilfredsstillende måte. Mor har hatt behov for veiledning på et svært grunnleggende nivå, og hun har hatt 
behov for å få gjentatt råd en rekke ganger. 

Mor har gjennom oppholdet kommet med uttalelser som vi finner svært bekymringsfulle. Hun har gitt 
uttrykk for betydelig mangel på empati for sønnen, og hun har ved flere anledninger uttrykt vemmelse 
overfor barnet. Mor har vist svært liten forståelse for hva gutten forstår og hvilken atferd han kan 
kontrollere. 

Mors evnemessige fungering er ujevn og hun strever betydelig på flere områder som er sentrale for evnen 
til omsorgsutøvelse. Hennes evne til praktisk omsorg må ses i lys av dette. Mors psykiske helse preges av 
vanskelige og vonde følelser i forhold til hvem hun selv er og hvordan hun opplever andre mennesker. Mor 
fremstår som selv å ha store uoppfylte behov for omsorg. 

Vår vurdering er at mor ikke evner å ha omsorg for barnet. Vi tenker videre at mor har behov for støtte og 
oppfølging. Som formidlet muntlig til Barnevernstjenesten, tenker vi det er viktig at mor blir spesielt 
ivaretatt i tiden etter akuttplasseringen. Mor er sårbar. Hun bør få tilbud om psykologisk utredning og 
behandling, og kan nok trenge hjelp til å motiveres for dette. Mor bør ha en individuell plan, for å sikre 
oppfølging på flere områder. Mor har ressurser (jamfør evnetesting) som hun trenger hjelp til å få utnyttet 
på en god måte. 

Rapporten er skrevet av familiekonsulent Anne Gry Skoglund og psykolog Katrin E.H. Lemjan. 

Skoglund har forklart i retten at As mor bodde sammen med A på mødrehjemmet de fire første nettene. Særlig 
etter denne tiden ble man bekymret for det praktiske stellet av barnet. Avtalen var at A skulle si fra om alle stell 
og måltider, men det gjorde hun ikke. Barnet sov mer enn de var vant med. Skoglund reagerte på barnets pust, 
og på at han sov forbi måltidene. På grunn av vekttap skulle han mates hver tredje time hele døgnet. Personalet 
måtte av og til presse mor til å mate sønnen. 

Skoglund har videre forklart at da man kom frem til 16. oktober, var man bekymret over den omsorgen mor 
maktet å gi barnet. Det gjaldt både praktisk stell, problemene med øyebetennelsen og mateproblemene som 
hadde resultert i vekttap. Man var også bekymret for mors holdning overfor barnet og en del uttalelser hun 
hadde kommet med. 

På Vilde var man ikke klar over at mor hadde chlamydia slik at det kunne være fare for at sønnen var blitt 
smittet. Det ble imidlertid observert at han hadde en betennelse i øynene. At betennelsen skyldtes chlamydia, 
ble først bekreftet etter at fostermor, C, hadde tatt barnet til dr. Jelstad. Den 23. oktober 2008 fikk man svar på 
prøver som bekreftet at chlamydia var årsak til betennelsen. Dr. Jelstad har i erklæring av 12. februar 2009 gitt 
uttrykk for at det er lite sannsynlig at infeksjonen i øynene var årsak til dårlig vektoppgang i nyfødtperioden. 
Lagmannsretten legger dette til grunn. 
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Lagmannsretten finner det etter dette bevist at Vildes observasjoner av mors ivaretakelse av sønnen gav grunn 
til den bekymringen som kom til uttrykk i rapporten gjengitt ovenfor. Det legges videre til grunn at Vildes 
vurdering som gikk ut på at mor ikke evnet å gi barnet god nok omsorg under oppholdet, var riktig og at 
vurderingen neppe hadde blitt en annen om barnet ikke hadde hatt chlamydiainfeksjon i øynene. Braatens 
observasjoner på barselavdelingen er mer positiv når det gjelder samspillet mellom mor og barnet og når det 
gjelder mating, men var av svært kort varighet og i en strukturert og skjermet setting. Braatens forklaring er 
derfor ikke egnet til å sette til side Vildes konklusjoner. 

Etter plasseringen i fosterhjem gikk det raskt bedre med barnet. I rapport av 5. desember 2008 fra Psykiatrisk 
klinikk ved Sykehuset Buskerud er konklusjonen slik: 
 

B var et barn med en betydelig forsinket utvikling da han ble henvist til oss for vurdering og observasjon. I 
dag fungerer han som en vanlig 2 måneders gammel baby, og har i utgangspunktet muligheter for en god 
normal utvikling. Han har, ut i fra det ut. kan observere, vært et barn i stor risiko. For sårbare barn vil 
mangel på respons og bekreftelse, eller andre forstyrrelser i samspillet, kunne føre til mer eller mindre 
alvorlige psykiske og utviklingsmessig forstyrrelse, dersom de ikke får andre korrigerende 
relasjonserfaringer. Kvaliteten på det tidligste samspillet mellom barn og den nærmeste omsorgspersonen 
er derfor av stor betydning for den psykososiale og kognitive utviklingen. B bærer preg av en god 
psykososial og kognitiv utvikling nå. 

Observasjonstiden på Vilde var kort, og det er derfor grunn til å gå inn på mors fungering under de samværene 
som har funnet sted etter at barnet ble plassert i fosterhjemmet. I perioden fra plasseringen i fosterhjemmet 17. 
oktober 2008 og frem til fylkesnemnda traff sitt vedtak om omsorgsovertakelse 2. mars 2009, hadde mor 
samvær med sønnen en gang i uken, hvert samvær på halvannen time. Fylkesnemnda besluttet at det skulle 
være samvær seks ganger i året á to timer med tilsyn. Det var tre tilsyn etter denne ordningen frem til tingretten 
19. august 2009 kom til at fylkesnemndas vedtak skulle oppheves. Samværene ble da trappet opp slik at det var 
fire samvær i september 2009. Etter at lagmannsretten 12. oktober 2009 forkastet anken over tingrettens 
beslutning om oppsettende virkning, gikk man tilbake til å praktisere fylkesnemndas ordning med samvær 
annenhver måned. 

Frem til sommeren 2009 var det Anne Mette Aspeli som førte tilsyn med samværene. Det er skrevet rapport fra 
hvert samvær. Noen av rapportene er dokumentert for lagmannsretten. For retten har Aspeli forklart at A ikke 
klarer å være en god mor under samværene. Hun gråter og viser mye aggresjon. Hun kommer også med utsagn 
som er negative både i forhold til fostermor og sønnen. Stemningen under samværene er ikke god ifølge Aspeli. 

Høsten 2009 ble Wenche Engeli ny tilsynsfører under samværene. Hun skrev 7. september 2009 et samlenotat 
fra fire samvær. Hun påpeker blant annet at gutten virker å søke samspill med andre enn mor og snur seg 
påfallende mye bort fra henne. Under samværene virker gutten påfallende sliten. Han blir blek og legger seg 
ned og ruller fra side til side. Samlet sett gir Engeli en negativ beskrivelse av samværene. 

På oppdrag fra barneverntjenesten har psykolog Brita Strømme og familieterapeut Eli Wenche Andersen 
vurdert B i forhold til de sterke reaksjoner han har etter samvær, særlig i perioden med hyppige samvær 
hjemme hos mor og besteforeldre. Strømme og Andersen har ikke selv vært til stede under samvær, men de har 
hatt samtaler med fostermor og har sett barnet. De har også gjennomgått dokumentene, og lagmannsretten antar 
dette omfatter referatene fra samværene. Mor ønsket ikke å komme med sine synspunkter i forbindelse med 
undersøkelsene. 

Strømme og Andersen bemerker at det ikke synes å bli noe ut av kontakten mellom mor og B, heller ikke i de 
periodene hvor det er hyppig samvær. Han snur seg unna mor og søker heller kontakt med andre. Han forsøker 
å avgrense og beskytte seg selv ved å protestere mot mor, ved å ikke ville spise, ved ikke å se på henne for 
deretter å søke sin trygghets- og tilknytningsperson som er fostermor. B blir usikker og utrygg når han ikke blir 
«lest» og forstått. Strømme og Andersen skriver videre at den største påkjenningen for B nok ikke blir å møte 
mor og mors storfamilie i seg selv under samvær, men mengden av samvær samt presset som inneholder at nå 
skal du hjem igjen, og stemning preget av fiendtlighet fra mor til fostermor. Det er videre et problem med at 
mor kommer med utsagn av negativ og krenkende karakter om fostermor slik at stemningen blir lite hyggelig 
og trygg. Det konkluderes med at B har nådd sin tålegrense for samvær de gangene han har sovnet med en gang 
samværet er over, har grått etterpå, vært vanskelig å regulere og roe og har fått vansker med søvn. 
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Mors familie, særlig hennes far, har gitt uttrykk for en annen oppfatning av samværene. Han mener de er 
hyggeligere enn rapportene beskriver. Det mor og hennes familie har forklart i retten, sammenfaller i store 
trekk med gjengivelsen i den sakkyndige erklæringen til psykolog Sarfi, som er slik: 
 

I korthet handler dette om at familien mener at barneverntjenesten har et altfor kritisk blikk på samværene 
og ser kun etter de negative tingene. Familien blir kritisert for manglende interesse, sensitivitet, feil fokus, 
etc., mens de selv mente å ha fått god kontakt med B under samvær når de leker med ham. Han oppfattes 
som tillitsfull og han kjenner dem igjen. Det partene derimot er enige om, er at det hersker en negativ 
stemning mellom de voksne under samværene. Forholdet mellom familien og barneverntjenesten ble 
ytterligere forverret etter at tilbakeføringen ble stoppet som følge av at X kommune anket dommen i 
Tingretten. 

Psykolog Sarfi har vært til stede under samvær 11. januar og 22. februar 2010. Under første samvær kom A 
sammen med sin mor og søster mens hun ved andre samvær kom alene etter ønske fra den sakkyndige. 
Psykolog Sarfi har gitt en detaljert beskrivelse av hvordan samværene forløp. Hun har beskrevet stemningen 
mellom de voksne som anstrengt under første samvær. Stemningen under annet samvær, hvor mor kom alene, 
var mye lettere. 

I retten har psykolog Sarfi forklart at samværene har fremstått som så negative at hun er av den oppfatning at 
mor ikke bør gis rett til samvær med sønnen. Det skjer ikke noe konstruktivt for barnet under samværene. Sarfi 
er enig i de synspunkter psykolog Strømme har gitt uttrykk for angående samværene og virkningen av dem for 
barnet. 

Lagmannsretten legger til grunn den beskrivelsen den sakkyndige har gitt av samværene. Selv om situasjonen 
under slike samvær er kunstig, gir de grunnlag for å trekke slutninger om mors omsorgsevne, særlig når de ses i 
sammenheng med hennes opptreden under oppholdet på Vilde. 

I den sakkyndige erklæringens kapittel om mors omsorgskompetanse er avslutningen slik: 
 

Oppholdet på Vilde illustrerer at A hadde problemer med å håndtere og vedlikeholde informasjon på en slik 
måte at dette kunne styre atferd. Det dreier seg dermed ikke om sviktende vilje, men sviktende evne til 
planlegging, organisering og strukturering. Slike utslag av kognitiv svikt vil være inngripende for 
barneomsorg og kan føre til en omsorgssviktsituasjon. 

Lagmannsretten er enig i den sakkyndiges vurdering. Vilkårene i barnevernloven § 4-12 første ledd bokstav a), 
for å overta omsorgen for barnet er til stede. 

Etter barnevernloven § 4-12 annet ledd kan vedtak om omsorgsovertakelse bare treffes når det er nødvendig, og 
hjelpetiltak ikke kan gjøre forholdene hos biologisk mor tilstrekkelig gode. I denne sammenheng vil en 
vurdering av årsaken til mors dårlige omsorgsevne være sentral. Psykolog Sarfi har gått grundig inn på denne 
siden av saken. I avsnittet om konsekvenser av sykdommen epilepsi, som A har hatt fra hun var ganske liten, 
skriver Sarfi blant annet: 
 

Opplysninger fra Statens Senter for Epilepsi (SSE) og familiens egen beretning gir et sammenfallende bilde 
av at A har vært plaget av epileptiske anfall siden spedbarnsalder, først knyttet til feberkramper, deretter 
som andre anfallstyper fra småbarnsalder. Hennes mor forteller at anfallene ble opplevd som dramatiske, 
men først og fremst forekommende om kvelden og natten. Type anfall samt medisinering er nærmere 
beskrevet i epikrise fra SSE (31.01.2002). Diagnosen ble satt til «symptomatisk frontallappsepilepsi». I 
desember 1992, da A var 6 år gammel, ble hun innlagt på  sykehus med diagnosen «status 
epilepticus» som er en alvorlig epileptisk tilstand der symptomene er helt ute av kontroll. A ble lagt i 
respirator og mistet de fleste grunnleggende funksjoner: Hun kjente ikke folk igjen, mistet taleevnen, hadde 
ikke steds- eller retningssans og kunne ikke gå eller kle på seg selv. Etter 14 dager fikk hun en slags 
«oppvåkning» da hun plutselig fikk tilbake taleevnen og ble gradvis seg selv igjen. Mye måtte læres om 
igjen og det gikk til dels svært langsomt. A gikk til kontroll på Buskerud sentralsykehus de to neste årene, 
hvoretter fastlegen overtok oppfølgningen. Medikamentell behandling ble kontinuert, men hadde ikke 
tilstrekkelig anfallsdempende effekt i årene som fulgte. I 1996 var det ny kontroll på SSE som ville ha A til 
utredning over en periode på 5-6 uker med den hensikt å justere/seponere medisinene. A var uten medisiner 
en periode etter dette oppholdet, men ble på nytt satt på medisiner da anfallene tok seg opp igjen. Det 
fremgår av papirene fra SSE at hjernekirurgi med henblikk på anfallskontroll ble vurdert på flere 
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tidspunkter, men først gjennomført 01.09.2005 da A var 19 år. Etter den tid har hun vært fri for anfall og 
har brukt mindre medisiner. 

Sarfi påpeker at As sykehistorie med nødvendighet har hatt konsekvenser for hennes oppvekst på flere måter. 
Den sakkyndiges oppsummering når det gjelder sykdommen og dens følger, er slik: 
 

Anamnestiske opplysninger fra skole, spesialhelsetjenesten og familien selv gir et samlet bilde av svak 
læringsmessig og sosial fungering fra tidlig barneår og frem til voksenalder. A har svake skoleprestasjoner 
til tross for gode rammevilkår, betydelig ressurstilførsel samt god egeninnsats og motivasjon for læring. 
Det er derfor vanskelig å se annen forklaring på prestasjonene enn generelle lærevansker som skyldes 
grunnleggende kognitiv svikt. Dette understrekes av en stabilt lav IQ-skåre – uavhengig av 
epilepsikirurgien. I tillegg kommer vansker med sosioemosjonell fungering som også har vært et 
gjennomgående tema i alle dokumenter som omhandler As oppveksthistorie. Det rapporteres om mangel på 
sosiale ferdigheter og sosial tilpasning, primært knyttet til ikke aldersadekvat sosial fremtreden (»barnslig») 
og dårlig impulskontroll. Det fremgår også at A har vært tilbaketrukket og hatt lav selvtillit, noe som må 
sees i sammenheng med de problemene hun har hatt. 

Lagmannsretten legger den sakkyndiges beskrivelse av helseproblemene og de sosiale- og utviklingsmessige 
følger disse har hatt for A, til grunn. 

Når det gjelder hjelpetiltak, forsøkte man plassering på mødrehjem. Det var meningen oppholdet skulle vare i 
tre måneder, men det ble avbrutt etter knappe tre uker. A satt som vilkår for å bli lenger at hun fikk en garanti 
for at hun skulle få med sønnen hjem etter avsluttet opphold. En slik garanti kunne barneverntjenesten ikke gi, 
og A dro derfor hjem 17. oktober 2008. 

Aktuelle støttetiltak antas å ville være tilsynsfører samt ytterligere hjelp og opplæring i behandling av barn. 
Lagmannsretten er imidlertid kommet til at det vil ta så vidt lang tid å gi mor tilstrekkelig opplæring at dette 
ikke er et reelt alternativ til fortsatt fosterhjemsplassering. Resultatet av slik opplæring er dessuten usikker. I 
denne forbindelse tillegges det også vekt at både mor og hennes nære familie har sagt at de ikke ønsker 
oppfølging eller bistand hvis B flytter til dem. 

Den sakkyndiges konklusjoner når det gjelder omsorgsspørsmålet er slik: 
 

Jeg vurderer at det er grunnlag for å hevde at det var alvorlige mangler ved den omsorg barnet fikk hos 
mor, og også alvorlige mangler i forhold til den personlige kontakt og trygghet som det trengte etter sin 
alder og utvikling. As kognitive svikt, personlighetsmessige fungering og manglende mentaliseringsevne 
umuliggjør en normal samtale med henne om små barns fysiske og psykiske behov. Hennes vurderinger av 
konsekvensene ved å få barnet tilbakeført og hva det vil kreve av henne som forelder er meget begrenset og 
infantile med hennes egne behov for øyeblikket, der og da, som det mest fremtredende trekk. Det vurderes 
derfor at det blir fare for slike mangler (som ovenfor nevnt) fremover forutsatt at barnet bor hos mor. Det 
vurderes videre at det ikke kan skapes tilfredsstillende forhold for barnet hos mor ved hjelpetiltak etter lov 
om barneverntjenester § 4-4 (bl.a avlastningstiltak i hjemmet eller andre foreldrestøttende tiltak) på 
bakgrunn av manglende tillit og vegring mot innblanding fra det offentliges side – historien tatt i 
betraktning. 

Lagmannsretten er enig i disse vurderingene og er kommet til at omsorgsovertakelse er nødvendig og at 
hjelpetiltak for mor ikke vil være tilstrekkelig til at sønnen kan være hos henne. Vilkårene for 
omsorgsovertakelse etter barnevernloven § 4-12 annet ledd er således oppfylt. Lagmannsretten har i denne 
forbindelse også lagt vekt på det tilknytningsforholdet B har fått til fosterforeldrene, særlig fostermor. 
 

Samvær 

A har subsidiært bedt om samvær med B. 

Det fremgår av barnevernloven § 4-19 at fylkesnemnda, i forbindelse med en sak om omsorgsovertakelse, har 
kompetanse til å ta standpunkt til omfanget av samværsretten og derunder kan bestemme at det av hensyn til 
barnet ikke skal være samvær. Det kreves spesielle og sterke grunner for å frata foreldrene rett til samvær etter 
en omsorgsovertakelse, jf. Rt-2002-908. De strenge krav som gjelder for å kunne nekte foreldrene samvær, har 
sammenheng med at det normalt anses å være til barnets beste – særlig i en mer langsiktig vurdering – å ha 
samvær med sine biologiske foreldre også etter en omsorgsovertakelse, jf. Rt-2004-1046. 
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Fylkesnemnda kom i sitt vedtak av 2. mars 2009 til at mor skulle ha rett til samvær seks ganger i året, to timer 
hver gang. Barneverntjenesten ble bemyndiget til å føre tilsyn med samværene. 

Lagmannsretten har ovenfor på side 10 og 11 oppsummert rapporter og forklaringer fra de som har vært til 
stede under samværene, samt psykolog Strømmes vurdering, og viser til det som der er sagt. Alle bortsett fra 
mor og hennes familie oppfatter samværene som negative for barnet. Fostermor har forklart at barnet har 
reaksjoner etter samværene, særlig var det tilfelle i september 2009 da man trappet opp hyppigheten fordi 

 tingrett hadde opphevet fylkesnemndas vedtak om omsorgsovertakelse. Den antatte årsaken til disse 
reaksjonene er også gjennomgått ovenfor. En av faktorene er den anstrengte og til dels fiendtlige holdningen 
mor og hennes familie har hatt overfor fostermor og tilsynsfører. 

Til tross for de negative opplysningene om hvordan samværene har forløpt, og psykolog Sarfis anbefaling om 
at mor ikke bør gis samvær, er lagmannsretten kommet til at det ikke foreligger slike spesielle og sterke 
grunner som kreves for å nekte samvær helt. Samværene bør imidlertid ikke finne sted med for korte 
mellomrom. 

Når det gjelder hyppigheten av samværene, har lagmannsretten delt seg i et flertall og et mindretall. 

Flertallet – Kristensen, Rivedal, Nor og Volden – er kommet til at fire samvær i året, hvert på to timer, vil være 
passende. 

Flertallet finner grunn til å understreke at det bare er mor som har rett til samvær. At hun så sjelden har hatt 
samvær med B alene, har hatt noen uheldige følger. Den anstrengte stemningen mellom de voksne som er til 
stede er blitt sterkere. Påkjenningen for barnet må antas å bli større når det er flere til stede. Færre deltakere vil 
gi en roligere atmosfære. Dette er også i tråd med det psykolog Sarfi observerte. Den anstrengte stemningen 
mellom de voksne kan også bli mindre når saken er rettslig avklart, og det er gått noe tid. Det forhold at 
samværene blir sjeldnere enn det som tidligere har vært praktisert, vil også minske påkjenningene for barnet. 
Barnets etterfølgende reaksjoner må antas å bli mindre da. Viktigst vil imidlertid være at mor, og eventuelt 
andre familiemedlemmer, klarer å samarbeide bedre og helst formidle positive holdninger til spesielt fostermor 
under samværene. 

Når flertallet er kommet til at samværene ikke kan være hyppigere enn fire ganger i året, har det sammenheng 
med det som er gjennomgått ovenfor. Men i tillegg kommer at plasseringen av barnet mest sannsynlig blir 
langvarig. Samværene skal således tjene til å opprettholde en kontakt mellom mor og sønn slik at han kjenner 
sine røtter. Dette antas av betydning for utviklingen av identitet. Formålet med samværene er ikke en 
relasjonsbygging med sikte på en fremtidig tilbakeføring av barnet til biologisk mor. 

Barneverntjenesten må gis anledning til å føre tilsyn med samværene. Dette er nødvendig av flere grunner, også 
for å begrense antall deltakere under samværene. 

Lagmannsrettens mindretall – Rønneberg – er av den oppfatning at to samvær pr år er tilstrekkelig for å 
opprettholde den kontakten som er nødvendig for at B skal kjenne sitt biologiske opphav. Slik gjennomføringen 
av samværene mellom mor og B er beskrevet i så vel rapporter som under ankeforhandlingen, frykter 
mindretallet at flere enn to samvær i året kan ha en negativ virkning på barnet. Mindretallet har merket seg at 
mor synes å mangle enhver forståelse for hvorledes hun bør forholde seg til både B og fostermor under 
samværene. Mor har alltid med seg ett eller flere andre familiemedlemmer, og de opptrer alle fiendtlig og 
avvisende til fostermor og barnevernets representanter. De hilser ikke, og de gir klart uttrykk for at de ikke 
ønsker noen form for verbal kontakt. Morfar er muligens et unntak, men det er mormor som vanligvis møter 
sammen med mor. Mors sterke negative reaksjoner overfor sønnen når han kaller fostermor for «mamma», eller 
når han vender seg fra henne, bidrar til å skape utrygghet og frykt hos barnet, og det kan på sikte også tenkes å 
skade hans relasjoner til fosterforeldrene. 

Mindretallet har for øvrig merket seg at barnevernets representanter ikke synes i stand til å forklare mor at hun 
bør komme alene. I alle fall gir de etter når hun insisterer på det motsatte. Uansett etterlater bevisførselen et 
inntrykk av at mor er såvidt sterkt kontrollert av sin nærmeste familie at hun ikke er i stand til å stå i mot særlig 
mormors ønske om å delta under samværet. Endelig har mindretallet merket seg psykolog Sarfis oppfatning av 
at samvær strengt tatt ikke burde forekommet i det hele tatt. 

Dom blir å avsi i tråd med flertallets standpunkt. 

Under den forutsetning at barnverntjenesten skal beholde omsorgen for barnet, er plasseringen i fosterhjem ikke 
omtvistet. 
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Når det gjelder spørsmålet om omsorgsovertakelse, har kommunens prosessfullmektig nedlagt påstand om at B 
«tas under omsorg av barneverntjenesten ---». Lagmannsretten finner det riktigere å stadfeste punktene 1 og 2 i 
fylkesnemndas vedtak. En viss støtte for dette finnes i Høyesteretts dom HR-2010-527-A, selv om det der er 
tingrettens dom som stadfestes. 

Dommen er enstemmig med unntak av dissensen det er redegjort for ovenfor. 
 

Domsslutning 
 

1. Fylkesnemndas vedtak av 2. mars 2009 punktene 1 og 2 stadfestes 
 

2. A skal ha samvær med sønnen B fire ganger i året, to timer hver gang. 
 

3. Barnevernet gis adgang til å føre tilsyn med samværene. 

 





            

                 
   

            

            
                 

                  

      

                

               
                

   

              
                   

               

                
           

                 

                 

             

      

             

        

         

 
         

  

               

    
                

         

        

          
  

         

          
                

              



          

                  
   

            

            
               

               
              

             

        

                  

               

            

              

                     
    

              

               

        

                
          

                

             
                  

  

           

             

              

           

             

           

              

              

                 

             

     

                



               

                 
              

               

               

     

                
                   

  

              

                   

                 

  

                 

               

          

             

                  

              

     

                 

                   

                

    

                  

      

                  

            

                

         

  
 

  

      

          

      

         



        

                 
 

                 

               

         

               
 

                

                 

                 

                

                 

              

               
                 

            

               

              

             
               

     

             

                 

                

               

              
              

                 

            

               

  

 





     

     
               

        

                 

                
                  

               

           

                 

                

               

            
    

                  

                

             

                 

                  

                 

               

   

                  

         

                 

              
                 

               

        

             

                

             

              

              

                 

              

              

              



              

              

              

         

              

    

             

              

                
                

               
             

              
                

   

             

               

                 

            

              

   

                
                

                 
                

                
              

                
  

               
              

              
        

            
                
                

              
          

                
               

               



             
            

               
              

            

              
 

              
               

               

                  

                  

                   

   

               

                

                

               

                
                 
               

               

                 

                   
               

               

                 

                 

                

                

             

                  

             

   

                

           

               
          

              
             



             
          

            
           

          

               

              
                   

              
                   

                
              

              
                

               

            
          

              

                

               

              

               

     

               

              

                 

              

                   
  

             

               

              

            

               

               

                 

 

                
               

                
                  

 



              

                

               

                

               

                

             

              

               

               
  

              

                

              

           

                   
                

               
               

               
              
             
             

       

               

               
                

              

              

       

                

                    

                

                

  

               

              

              

            

              

          
   



                   
             

              
     

                 

              

                

             
               

                

               

        

              
            

                 
               
               

             
            

             
           

             
               

                 
                

                  
             

             
             
            
               

          
               
              

              
                

      

             

               

 

            
               

          
            

               
          

              

  









             

 































 
                

             

         

        

         

               

       

             

            

              

                 

                 

             

                

              

             

                  

              

              

            

             

             

      

                
               

                   

                

                

                 

                  

               

                 

          
 

 



                

                

                  

             

      

               

             

                

 

          

   

                 
 

             
   

               

               

              

        

                  

                  

               

               

            

                    

                

                 

           

           

  

           
   

        

 

  



        

       

                 

       

           

             

                 

           

            

             

     

         

               

                 

                 

               

                 

               

                

  

               

               

                   

                  

            

                

                 

        

                

                

                

                   

 



   

                  

               

               

         

               

              

                

                

     

                

                  

                

                  

      

                  
                

                 

     

    

           

         

         

 

        

      

          

                   

  

              

             

               

 





                

              

            

              

                  

              

     

         

 



   

              

                 

                 

              

                  

                

                    

   

    

               

                

              

                  

              

                  

                 

                  

                

              

                 

              

                  

               

    

             

             

              

             

               

 



            

              

               

                

                 

              

                

               

            

               

                

                

                 

                 

                 

                 

               

              

               

                 

                   

             

       

             

                 

               

               

                 

             

                 

         

 



                

                

                

               

                

              

                

              

            

                

               

              

                 

             

                 

                

 

                  

                   

                  

             

                

                

  

               

               

                   

                 

              

                  

             

              

 



             
        

                

                  

               

               

              

               

                    

    

                 

               

              

                

              

                  

     

                 

         

    

                

                  

                   

             

               

             

            

                

               

               

 



              

               

                  

          

        

               

                

            

                 

                    

                 

            

             

           

                    

              

                

                

                 

               

                

              

                  

    

                 

                

                 

                  

               

 



                  
             

               

              

                 

               

              

                

                 

                 

           

                 

    

 




