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Krisesenteret. Etter knappe fire måneders drift, kan Kri-
sesenteret i Bodø vise tall som er overraskende høye i forhold til
andre. Åtte kvinner og fem barn har bodd på senteret gjennom-
snittlig vel 14 døgn i perioden. Det betyr 187 brukerdøgn på det
nye krisesenteret. – Vi har hatt kvinner boende her siden åp-
ningsdagen, sier PR-sekretær Wenche Jonassen.

NNoorrddllaannddss  FFrraammttiidd

Laurits M. Larssen. Guttemusikkens leder og di-
rigent gjennom alle år, Laurtis M. Larssen, har nå trukket seg
tilbake. I går kveld ble Larssen hyllet i taler og toner, samt
kostbare gaver, for sin  innsats. Folkets Hus  var fylt til treng-
sel av musikernes foreldre, folk fra folkeskolen, samt spesielt
inviterte.

NNoorrddllaannddssppoosstteenn

LLøørrddaagg
Kl. 07.25 Hurtigbåt til Ytre Gil-
deskål
Kl. 09.35 Hurtigbåt til Ytre Gil-
deskål
Kl. 14.00 Hurtigbåt til Væran
Kl. 14.20 Hurtigbåt til Ytre Gil-
deskål
Kl. 15.00 Hurtigruten «Finnmar-
ken» til Kirkenes
Kl. 16.00 Hurtigbåt til Helgeland
Kl. 17.15 Hurtigbåt til Svolvær

SSøønnddaagg
Kl. 04.00 Hurtigruten «Kong Ha-
rald» til Bergen. 
Kl. 13.00 Hurtigbåt til Helgeland
Kl. 15.00 Hurtigruten «Polarlys»
til Kirkenes. 
Kl. 15.00 Ferge til Røst, Værøy
og Moskenes
Kl. 15.00 Ferge til Moskenes
Kl. 17.45 Hurtigbåt til Væran
Kl. 19.45 Hurtigbåt til Ytre Gil-
deskål
Kl. 20.00 Ferge til Moskenes
Kl. 20.30 Hurtigbåt til Svolvær
Kl. 21.00 Hurtigbåt til Væran

MMaannddaagg
Kl. 04.00 Hurtigruten «Lofoten»
til Bergen.
Kl. 05.20 Hurtigbåt til Ytre 
Gildeskål
Kl. 07.45 Hurtigbåt til Væran

Med forbehold om ruteendring

Har du et godt bytips?
Kontakt oss på:

Telefon: 75 50 50 50
E-post: tips@an.no
Alle tips som benyttes, belønnes
med flaxlodd eller penger.

Tråleren «Nordborg» forlot Bodø
1,4 millioner kroner fattigere. 

De tre islandske trålerne er-
kjente forholdene på Tromsøfla-
ket overfor Troms politidistrikt,
mens den færøyske tråleren nek-
tet og ble brakt til havn i Bodø. 

– De mente de ikke hadde fis-
ket, men etter avhør torsdag la
de kortene på bordet, opplyser
politiadvokat Anders Schrøder
Amundsen i Salten politidistrikt. 

De vedtok et inndragingsfore-
legg på 1,4 millioner kroner,
samt at trålerens kaptein fikk et
personlig forelegg for hen-
delsen. Summen er beregnet ut
fra hva de losset i Bodø samt ver-
dien av fangstredskapene. 

1,4 mill. i bot for
ulovlig fiske 

Vil jeg bestemme? Det
er tittelen på boken til
Hilde Marie Thrana i
Bodø. Hun har snakket
med åtte ungdommer
med lang fartstid i
barnevernet.

Trude Landstad 48 04 77 73
tl@an.no

Spørsmålstegnet i tittelen er sen-
tralt, forteller Thrana, som under-
viser barnevernsstudenter på
Høgskolen i Bodø og er forsker på
Nordlandsforskning. Nå har hun
kommet med bok på Gyldendal
forlag, først og fremst beregnet på
folk som jobber med barn og ung-
dom og på dem som utdanner seg
til det.

– Spørsmålstegnet er der fordi
det ikke nødvendigvis er sånn at
barna og ungdommene selv vil
bestemme. Men de vil bli hørt og
sett. De vil at de som bestemmer
hva som skal skje med dem, har
tatt seg tid til å virkelig forstå
hvordan de har det og hva som er
best for dem, sier Thrana.

Vanskelig. Hun har mange års
erfaring fra jobb i barnevernet
selv, og har forsket mye på barns
medvirkning. Nå har hun konsen-
trert seg om barns medvirkning i
barnevernet. Annen forskning vi-
ser at barnevernet slett ikke alltid

snakker med
barna de skal
ta hånd om.
Det kan skyl-
des mangel på
tid, akutte si-
tuasjoner og at
det er vanske-
lig å snakke
med barn.
Ungdommene
Thrana har

intervjuet mener barnevernet
ofte tar affære for seint fordi de
ikke har forstått hvordan barnet
egentlig har det.

Voksenspråket. – Ungdommene
sier at det er lettere nå når de har
lært seg voksenspråket. De skulle
ønsket at barnevernet virkelig
prøvde å sette seg inn i hvordan de
hadde det da de var yngre – at de
så på hva atferden deres uttrykte
og prøvde å bli kjent med dem og

sette seg inn i situasjonen deres.
De vil bli forstått og få komme
med sin versjon.

– Nå i forbindelse med TV-ak-
sjonen har vi jo sett flere eksem-
pler på at barn har bodd med rusa
foreldre altfor lenge uten at noen
så hvordan de hadde det, sier

Thrane. Hun understreker at hun
ikke kan si at «sånn er barnever-
net», men at ungdommenes opp-
levelser viser at det er behov for å
legge mer vekt på å få et forhold til
barna og å komme i god dialog
med dem. Barnevernet trenger
både mer tid og kompetanse til å

snakke med barn.
– Hva skjer hvis ikke?
– Det kan føre til at de kommer

i krig med barnevernet. Med mer
dialog og forståelse av barnas situ-
asjon, kunne man fått til mer sam-
arbeid og unngått flere tvangssa-
ker.

Barn vil bli hørt
av barnevernet

Forfatter. – Barna vil ikke nødvendigvis bestemme selv. Med de vil at de som bestemmer skal ha forstått
hvordan de har det og hva de ønsker, sier Hilde Marie Thrana. I går presenterte hun boken sin på et seminar
på høgskolen. Foto: Trude Landstad

Bok om
barns
medvirk-
ning i
barne-
vernet.


