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1.0 Bakgrunn
1.1 Innledning
Tinn kommunestyre har bestilt en handlingsplan mot vold og seksuelle overgrep rettet mot
barn og unge. Planen skal ha fokus på kompetanse for å avdekke overgrep, forebygging,
holdningskampanjer og grensetting fra barnets side.
Planen skal være en del av et større planarbeid i Tinn kommune.
Arbeidet med planen startet på et oppstartsmøte i prosjekt gruppen, og ulike oppfølgnings
møter. Gruppen er sammensatt av representanter for barnevern, barnehage, skole,
helsestasjonen, kommunelegen og assisterende enhetsleder for helse- og familietjenester.
Planen bygger på retningslinjer fra staten.
Vedtak i K-sak 136/16 :
Handlingsplanen mot seksuelle overgrep og vold overfor barn og unge 2016 – 2020
godkjennes slik den foreligger. Den vil integreres i de ulike enhetenes videre planarbeid.
Planen rulleres hvert 4. år.

1.2 Målet med planen
Alle barn i Tinn kommune skal oppleve gode og trygge oppvekstsvilkår. Vi vil forhindre at
barn og ungdom utsettes for vold, seksuelle overgrep eller andre krenkelser i eller utenfor
hjemmet. Barn og ungdom skal oppleve at hjemmet og den nærmeste familien gir kjærlighet,
trygghet og omsorg. De skal kunne føle seg trygge i sitt nærmiljø, i barnehagen og på skolen.
Vi skal legge vekt på forebyggende arbeid, tidlig innsats og samarbeid på tvers av
virksomheter. Barn og ungdom og deres foreldre skal møte et tilgjengelig tjenesteapparat som
tilrettelegger for samarbeid og aktivt jobber for å forebygge vold og seksuelle overgrep. Barn
som trenger fanges opp på et tidlig tidspunkt og gis rask, riktig og tverrfaglig hjelp.
Å fremme og forebygge god helse er en lovpålagt oppgave. Lov om folkehelse, som er
gjeldene fra 2012, understreker betydningen av å sette fokus på det helsefremmende arbeidet i
tillegg til fokus på forebygging.
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2

Våre forpliktelser og ansvar

2.1 Lovmessige rammer
De lovmessige rammene for å beskytte og hjelpe barn er nedfelt i barneloven og
barnevernloven. De to lovene beskriver våre forpliktelser og ansvar for barn og ungdom; som
foreldre, som voksne og som samfunn. I følge barneloven skal ikke barn utsettes for vold eller
på annen måte bli behandlet slik at den fysiske eller psykiske helsen blir utsatt for skade eller
fare. Det er ikke adgang for foreldre til å bruke vold som ledd i oppdragelsen.
Barneverntjenesten kan iverksette nødvendige tiltak for å beskytte barnet mot vold, sikre at
barnet får den behandling av skader og traumer det eventuelt har behov for og sørge for at
barnet får støtte og hjelp. Også annet lovverk, som på helseområdet og straffelovens
bestemmelser, har relevans i volds- og overgrepssaker.
2.2 Definisjoner
WHO definerer vold som:
Villet bruk av fysisk styrke, makt, og trusler om dette, mot seg selv, en annen person, en
gruppe eller et samfunn, som resulterer i eller har høy sannsynlighet for å resultere i fysisk
skade, død, psykisk skade, skjevutvikling eller deprivasjon.
Nasjonalt kompetansesenter om vold og traumatisk stress har en utvidet definisjon:
Villet bruk av fysisk makt mot et barn som resulterer i, eller har potensialet for å resultere i,
fysisk skade død, psykologisk skade, skjevutvikling eller deprivasjon eller som har til formål å
påføre barn smerte.
WHO definerer seksuelle overgrep mot barn og voksne som:
Enhver seksuell handling, forsøk på å oppnå seksuell handling, uønskede seksuelle
kommentarer eller fremstøt, eller handlinger tilknyttet til menneskehandel som trafficking,
rettet mot en persons seksualitet ved bruk av tvang fra en annen person, uavhengig av
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personens relasjon til offeret, i en hvilken som helst setting, inkludert, men ikke begrenset til,
hjem og arbeid.
Definisjonen til WHO setter tvang som et kriterium for at handlinger skal kunne kategoriseres
som seksuelle overgrep. Barn under 16 år regnes i Norge ikke som samtykkekompetente.
Ifølge Nasjonalt kompetansesenter for vold og seksuelle overgrep (NKVTS)stilles det derfor
ikke krav til bruk av tvang for å betegne en seksuell handling mot barn under 16 år som et
overgrep. Dermed vil også handlinger der tvang ikke inngår, regnes som overgrep.
Barn og unge kan utsettes for seksuelle overgrep fra voksne, men også fra jevnaldrende, eldre
eller yngre barn. Begrepet incest viste opprinnelig til seksuelle relasjoner mellom
familiemedlemmer og slektninger med blodsbånd. Nå kan betegnelsen incest også bli brukt
om overgrep der utøver er en steforelder.

2.3 Foreldreskap
Godt foreldreskap med trygge familierelasjoner er den viktigeste rammen rundt barn og
ungdoms oppvekst. Det er viktig at vi skaper rammer som fremmer godt foreldreskap. I FNs
konvensjon om barnets rettigheter, artikkel nummer 18 sier at begge foreldrene har et
hovedansvar for barnets omsorg og utvikling etter hva som er best for barnet. Staten skal gi
støtte og sikre utvikling av institusjoner, tjenester og tiltak for omsorg for barn, herunder også
ta hensyn til utearbeidende foreldre.
Godt foreldreskap starter i svangerskapet, hvor grunnmuren for foreldrenes tilknytning og
omsorg for barnet legges. Forebygging og tidlig hjelp skal også bidra til at barn får en trygg
6

tilknytning de første leveårene. Barns forutsetninger og opplevelser i disse årene har stor
betydning for deres utvikling. Det er et viktig mål å oppdage barn som har det vanskelig så
tidlig som mulig. De tidlige årene er med på å avgjøre hvor godt mennesker håndterer
belastninger senere i livet. Ansatte i virksomheter som tilbyr offentlige tjenester, må ha
kompetanse om hvordan de kan oppdage og gi tidlig hjelp til familier som har det vanskelig.
Voksne i barn og ungdom sosiale nettverk, er viktige ressurser i det forebyggende arbeidet.
Frivillig sektor har en viktig rolle fordi de møter barn og ungdom i deres fritid. De må bidra
til å fange opp barn og ungdom som utsettes for vold og overgrep. Frivillige organisasjoner
skal tilby gode fritidsaktiviteter i trygge omgivelser. Det innebærer at alle må ha rutiner for å
avdekke overgrep i egen organisasjon.
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Omfang

3.1 Omfang av fysisk vold mot barn
Det er vanskelig å finne eksakte tall på denne problemstillingen for Tinn kommune derfor blir
omfangstallene tatt fra undersøkelser som er publisert i strategien fra staten. I en
helseundersøkelse foretatt i seks fylker er forekomsten av vold fra annen ungdom, vold fra
7

voksne og seksuelle overgrep mot 15-16 åringer belyst (FHI og NKVTS rapport 2007:8).
Totalt rapporterte nesten 24 prosent av guttene og 12 prosent av jentene at de var utsatt for
vold fra annen ungdom siste år. Vold fra voksne hadde langt mindre omfang. Ungdom med
foreldre fra ikke-Vestlige land rapporterte om vold fra voksne mer enn dobbelt så ofte som
ungdom med foreldre født i Norge. Forekomsten av vold fra jevnaldrende var derimot relativt
lik.
I 2007 gjennomførte Norsk institutt for oppvekst og aldring(NOVA) en landsomfattende
studie blant 7033 elver i tredje klasse på videregående skole. Ungdommene ble stilt spørsmål
om vold i hjemmet. Her svarte 25 prosent at de hadde opplevd minst ett tilfelle av fysisk vold
fra en av foreldrene. Sju prosent rapporterte om fysisk vold fra begge foreldrene, åtte prosent
om grov vold fra minst en forelder og to prosent om grov vold fra begge foreldrene. Jenter
rapporterte gjennomgående mer enn gutter om mild vold som klyping, lugging og ørefiker fra
mor. Hver tiende ungdom oppga at de hadde sett eller hørt minst en av foreldrene bli utsatt for
fysisk vold i løpet av oppveksten. Seks prosent hadde sett eller hørt et tilfelle av grov vold
mot minst en av foreldrene. Svært få rapporterte om slike hendelser der far var offer.
Resultatene fra undersøkelsen indikerer at barn ofte opplever direkte vold fra mor eller fra far.
Andelen som oppga å ha vært utsatt for minst en grov krenkelse (grove seksuelle overgrep,
grov vold fra foreldre eller opplevd vold mot en forelder) var på 16 prosent. En halv prosent
av deltakerne hadde opplevd alle tre former for grove krenkelser.

3.2 Omfang av seksuelle overgrep mot barn og unge
I en undersøkelse publisert i 2007 svarte 22 prosent av jentene og 8 prosent av guttene at de
var blitt utsatt for milde seksuelle krenkelser. Av disse oppga 15 prosent av jentene og 7
prosent av guttene å ha blitt utsatt for seksuelle krenkelser av mer alvorlig karater.
Steine (2012) har undersøkt hvor stor andel menn og kvinner som har vært utsatt for seksuelle
overgrep før den seksuelle lavalder på 16 år. Her svarte 24 prosent av kvinnene og 12 prosent
av mennene at de hadde opplevd seksuelt krenkende atferd før fylte 16 år. Internasjonale
studier av seksuelle overgrep der det minst forekommer direkte, berøring av kjønnsorganer og
der seksuell lavalder er 16 år, viser en forekomst for kvinner på 21 prosent og menn på 6
prosent. Disse tallene samsvarer langt på vei med norske omfangsstudier.

3.3 Omfang av psykisk vold mot barn og unge
Det finnes ikke norske omfangsundersøkelser som direkte omhandler psykisk vold. FNs
studie om vold mot barn viser at dette er et felt der man har lite kunnskap om omfang, også
internasjonalt. I den anerkjente ACE-studien i USA fant imidlertid forskerne at 10,6 prosent
av et utvalg på 1733 personer hadde opplevd psykisk vold i barndommen. Større barn
opplevde mer psykisk vold enn de minste, og jenter opplevde dette oftere enn gutter. I en
undersøkelse fa USA og England rapporterte åtte av ni prosent av kvinnene samt ca. fire
prosent av mennene at de var utsatt for alvorlig psykisk vold gjennom barndommen. Om dette
kan generaliseres til norske forhold er usikkert.
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3.4 Sammendrag omfang
Det finnes noen undersøkelser som viser forekomst av ulike former for vold mot barn i Norge.
De årlige elevundersøkelsene viser dessuten forekomst av mobbing. Det er likevel behov for
jevnlige omfangsundersøkelser som fanger opp flere former for vold, som psykisk vold,
jevnaldervold, vold fra søsken m.m. Undersøkelsene bør tilpasses samfunnsendringene. Vold
mot barn skjer i alle samfunn og miljøer, og på tvers av religiøse og kulturell tilhørighet. Det
er viktig å synliggjøre eventuelle forskjeller i ulike befolkningsgrupper for å kunne målrette
tiltakene.
Mange etterspør entydige omfangstall. En utfordring er at ulike forskere definerer vold
forskjellig, noe som bidrar til at omfangstall spriker og at resultater blir vanskelig å
sammenligne. Det er grunn til å tro at det finnes mørketall så lenge mindre barn ikke inngår
som primærkilde i forskningen. Det er i dag begrenset mulighet til å innhente data fra
mindreårige uten foreldrenes samtykke.
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4 Konsekvenser
Vold og overgrep kan skade barnets normalutvikling samt psykiske og fysiske helse. Barn
opplever traumatiske hendelser ulikt avhengig av alder, utviklingsnivå samt støtte og
oppfølging fra omgivelsene. Det er viktig å oppdage traumene raskt, slik at barn kan få rask
hjelp, også for å kunne reversere skadevirkningene av traumene barna er påført. Barn som
utsettes for mobbing, vold og seksuelle overgrep kan klare seg bra senere i livet, til tross for
vonde opplevelser.

4.1 Konsekvenser på lang sikt
Studier viser at vold og seksuelle overgrep mot barn kan resultere i betydelig psykisk
symptomatologi som posttraumatisk stress syndrom og andre angstlidelser, depresjon og
atferdsvansker. Hvis disse ikke behandles på en god måte, kan vanskene bli kroniske og vare
inn i voksen alder.
Det er betydelig variasjon i symptombildet til volds og overgrepsutsatte barn. Symptomer og
skadevirkninger avhenger av en rekke faktorer som barnets alder da overgrepene begynte,
overgrepet er fremtvunget med trusler og vold, overgrepets art, hyppighet og varighet. Videre
vil barnets psykiske helse og utviklingsnivå ha betydning, likesom den støtte barnet får fra
foreldre og omsorgspersoner som ikke er involvert i overgrepene. Det følelsesmessige klimaet
i familien er viktig for barnets strategier for å mestre situasjonen.
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Bedre føre var

5.1 Mange virksomheter har et ansvar
Kommunene har et overordnet ansvar for det forebyggende arbeidet. Dette innebærer at
kommunene skal følge nøye med i de forhold barn lever under og finne tiltak som kan
forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer, jf. barnevernloven § 3–1.
Forebygging og avdekking av vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom berører flere
virksomheter som barnehage, skole, helse- og omsorgstjeneste, familieverntjenesten,
fritidssektoren, NAV, barneverntjenesten, politiet og tilhørende virksomheter. I dette
kapittelet omtales helsestasjonstjenesten, barnehagene og skolene som særlig viktige
virksomheter i en forebyggende sammenheng.

5.2 Helsestasjon
Helsestasjonen er et gratis, lett tilgjengelig lavterskeltilbud for gravide og alle barn opp til fem
år samt deres foreldre. Helsestasjonen driver helsefremmende og forebyggende arbeid
innenfor temaer som omhandler både fysisk og psykisk helse, i tillegg til sosiale forhold.
Helsestasjonen er i kontakt med nesten alle sped- og småbarn og familiene deres, noe som gir
en unik åpning til å arbeide forebyggende. Helsestasjonen kan også medvirke til å avdekke
vold mot gravide og små barn, og bidra til at den voldsutsatte får nødvendig hjelp.
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Tjenesten skal ha særlig oppmerksomhet rettet mot sårbare og utsatte barn og unge, jf.
forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjeneste. Tjenesten er sentral i arbeidet med å
identifisere og håndtere ulike risikofaktorer, herunder vold i nære relasjoner, livsutfordringer
og helseproblemer. Vold og seksuelle overgrep må være et tema i konsultasjoner på
helsestasjonen for å kunne bevisstgjøre foreldre og avdekke pågående vold eller overgrep.
5.3 Barnehagen
De fleste barn går i barnehage før de begynner på skolen. I Tinn kommune er vi så heldige å
ha 100% barnehagedekning. Den daglige kontakten mellom barnehageansatte, barn og
foreldre gir barnehagepersonalet god kjennskap til barna og familiene deres. Personalet ser
daglig barna både alene og i samspill med foreldrene. De har derfor en unik mulighet til å
oppdage barn som trenger hjelp, grunnet vold eller seksuelle overgrep. De ansattes
kompetanse er avgjørende for i hvilken grad de oppdager barn som trenger hjelp, og hvordan
de følger opp dette.
Barnehageansatte med rett kompetanse kan også bidra til å øke barns motstandskraft mot
psykisk uhelse. Relevant kompetanse omfatter her for eksempel kunnskap om barns
normalutvikling, samspill, tilknytning, og bygging av sosial kompetanse. De ansatte er viktige
for barnet i utforskning av verden og for å gi trøst og hjelp til å regulere følelser.
Barnehagen bør ha faste rutiner for hvordan bekymring for et barns omsorgssituasjon skal
håndteres. De må også ha kunnskap om hvor de skal henvise familier for råd og veiledning fra
barneverntjenesten. Kunnskapsdepartementet og Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet har utarbeidet veilederen til barns beste. Veileder om samarbeid
mellom barnehagen og barnevernstjenesten. Veilederen beskriver hvordan barnehageansatte
kan gå fram ved bekymring for et barn.
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Skolen er en viktig arena for å forebygge og avdekke mobbing, vold og seksuelle overgrep
mot barn og ungdom. Utsatte barn vil ha bedre forutsetninger for å utvikle god livskvalitet
dersom lærere raskt følger opp signaler på at barn kan være utsatt for mobbing, vold eller
seksuelle overgrep. God tilrettelegging i skolen er viktig i denne sammenheng. Ansatte i
skoler og skolefritidsordninger har plikt til å være på vakt overfor forhold som kan føre til
tiltak fra barnevernstjenesten, og hver enkelt ansatt har en plikt til å varsle der det er grunn til
å tro at det foreligger mishandling eller omsorgssvikt. Personalet har også plikt til å gi
opplysninger til barnevernet, dersom barnevernet ber om dette.

5.5 Skolehelsetjenesten
Alle grunn- og videregående skoler som omfattes av opplæringsloven eller er godkjent etter
privatskoleloven, skal ha tilbud om skolehelsetjeneste. Tjenesten skal ha et helhetlig blikk og
kompetanse om helse, oppvekst og livskvalitet. Det er et hovedpoeng at denne tjenesten er
gratis og befinner seg der barn og unge er, som en lett tilgjengelig tjeneste på skolen uten
timebestilling.
Skolehelsetjenesten er sentral i arbeidet med å identifisere og håndtere ulike risikofaktorer,
herunder vold og seksuelle overgrep. Undersøkelser viser at der tjenesten er regelmessig til
stede over tid, blir den benyttet av 50 prosent av elevene både i ungdomsskolen og i
videregående skole. Dette gjør det mulig å avdekke problemer tidlig, og å nå fram til alle barn
og unge uavhengig av sosial bakgrunn. Ungdom som har gitt innspill til arbeidet med denne
strategien, understreker alle behov for en åpen og tilgjengelig skolehelsetjeneste, med ansatte
som har god kompetanse om vold og seksuelle overgrep, men også om særlige problemer som
etniske minoriteter og unge lesbiske, homofile, bifile og transpersoner kan oppleve.
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Seksuell helse- og legning inngår i et anbefalt program for helsestasjons- og
skolehelsetjenesten. Seksuelle overgrep vil bli berørt i den sammenheng. Helseopplysningen
kan gis i klasse eller gruppesammenheng. Det er utarbeidet flere metoder som omhandler
hvordan barn kan ta vare på seg selv. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er pålagt å ha
rutiner for samarbeid med fastlegene, andre kommunale tjenester, herunder barnehagen,
skolen, fylkeskommunen inkludert tannhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.
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Tinn Kommune
5.6 Forebyggende metoder og tiltak
Det finnes en rekke metoder og programmer for å forebygge og avdekke vold og seksuelle
overgrep mot barn og unge. Flere av de forebyggende tiltakene er rettet mot å forbedre
foreldres omsorgskompetanse. Det er imidlertid nødvendig å ta i bruk et bredt spekter av
verktøy i arbeidet med å forebygge vold og overgrep. Det kan for eksempel være program for
trening og etablering av sosial kompetanse, herunder moralsk resonnering og sinnekontroll.
Det er foretatt en global kunnskaps gjennomgang av virksomme metoder som benyttes i
skolesammenheng eller på fritiden, for å forebygge at barn og ungdom utvikler voldelig
atferd. I det følgende beskrives et utvalg av forebyggingsprogrammer som vi bruker i
kommunen. Oversikten er ikke uttømmende.
En av mange samfunnsoppgaver er å støtte og hjelpe foreldre til å utføre sin omsorgsoppgave
på en god måte. Å gi barnefamilier sosial og økonomisk trygghet, fremme likeverd og jobbe
for alles deltakelse i samfunnet, er viktige premisser som må være på plass for å sikre gode
oppvekstvilkår i familien. Her har kommunale tjenester et spesielt ansvar for å bidra til å
motvirke problemer som marginalisering, stigmatisering, avmakt og sosial eksklusjon. I
tillegg er det viktig å benytte mer spesifikke metoder for å forebygge og avdekke vold.
Program for foreldreveiledning (ICDP) Program for foreldreveiledning er et tilbud til foreldre
og andre omsorgspersoner med barn i alderen 0–18 år. ICDP har som mål å utvikle
omsorgsgiveres sensitivitet og empatiske evne, samt understøtte og videreutvikle deres
omsorgsferdigheter og ressurser som foreldre og oppdragere. Programmet har vært i drift
siden 1995, 160 kommuneansatte har fått opplæring. Temaer som vold i barneoppdragelsen,
tvangsekteskap og kjønnslemlestelse ble integrert i programmet fra 2008. ICDP er evaluert og
har en dokumentert positiv effekt, blant annet ved bevisstgjøring i minoritets familier i
spørsmål om oppdragelse.
Gjennom programmet «Circle of Security» (COS-p) får foreldre hjelp til å bedre samspillet
med egne barn. Teknikkene foreldrene lærer skal gjøre dem mer sensitive for barnas signaler,
styrke tilknytningen deres til barna og dermed forebygge utvikling av vansker for barna. I
Tinn kommune er barneverntjenesten sertifisert i programmet. Også barnehagepersonalet har
fått opplæring.
PMTO retter seg mot familier med barn mellom 3 og 12 år med atferdsproblemer, der
samhandlingsmønstre mellom foreldre og barn kjennetegnes av gjensidig negativitet som har
vedvart i minimum et halvt år. PMTO brukes også i fosterhjem og på barnevernsinstitusjoner.
Studier viser at behandlingen og opplæringen medfører betydelig reduksjon av barnets
atferdsvansker, både i hjemmet og på skolen. Det er påvist positive langtidseffekter av
behandlingen både for det aktuelle barnet og søsken. PMTO tilbys i statlige og kommunale
tjenester for barn og unge over hele Norge.
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5.7 Forebyggende rutiner i statlig barnevern – på institusjoner og i fosterhjem
Når et barn er plassert utenfor hjemmet i fosterhjem eller institusjon, har det offentlige et
særlig ansvar for å ivareta og beskytte barnet. For å forebygge og sikre god håndtering ved
mistanke og fysiske, psykiske og seksuelle overgrep, har Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet utarbeidet rutiner for barneverninstitusjoner og fosterhjemtjenester/
fosterforeldre.
5.8 Forebyggende arbeid i asylmottak
Utlendingsdirektoratet utarbeidet i 2009 en informasjonsplan om vold i nære relasjoner,
herunder tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Informasjonsplanen har barn og unge som
målgruppe. Det har over flere år vært fokus på å styrke foreldrerollen til beboere i mottak.
Kurset Foreldre i Norge – et dialog basert foreldrekurs er et tiltak som bidrar til dette. Det har
også blitt gjennomført konflikthåndteringskurs i asylmottak. I Tinn kommune blir dette
gjennomført kontinuerlig.
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6 Plikten til å handle
Vold, seksuelle overgrep, omsorgssvikt og mobbing holdes ofte skjult. Barn trenger at disse
forholdene avdekkes, slik at traumene kan stoppes og barna få den hjelpen de har behov for.
Mange tjenester kan bidra til å avdekke vold. Barn tåler å stilles spørsmål om vold, hvis det
gjøres på en god måte. Barns fortellinger om vold er like pålitelige som voksnes.
6.1 Meldeplikt til barneverntjenesten
Barneverntjenestens hovedoppgave er å sikre at barn som lever under forhold som kan skade
deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Barnevernet har et
overordnet ansvar for å foreta de undersøkelser og iverksette tiltak som er nødvendig for å
beskytte og ivareta barn utsatt for ulike former for vold og overgrep. Ansvaret omfatter både
tilfeller der barnet utsettes for vold eller overgrep av foreldrene og tilfeller der foreldrene ikke
makter å beskytte barnet mot å bli utsatt for vold eller overgrep fra andre.
For at barneverntjenesten skal kunne løse sine oppgaver, er den avhengig av at de som er
bekymret for et barn melder fra til den kommunale barneverntjenesten. Meldeplikten er
begrunnet i barnevernets behov for å motta opplysninger om barn i alvorlige omsorgs- og
livssituasjoner.
Alle offentlige myndigheter er derfor pålagt en lovbestemt plikt til å gi opplysninger til
barneverntjenesten ved alvorlig bekymring for barn. Meldeplikten følger både av
barnevernloven § 6–4 og av tilsvarende av bestemmelser i andre lover som gjelder for de
enkelte tjenestene som opplæringsloven § 15–3, barnehageloven § 22, straffeprosessloven §
61c og forvaltningsloven § 13f. Opplysningsplikt gjelder også for en rekke yrkesutøvere med
profesjonsbestemt taushetsplikt, så som yrkesutøvere i medhold av helsepersonelloven § 33
og familievernkontorloven § 10
Meldeplikten til barneverntjenesten innebærer at opplysningene skal gis uten hinder av
taushetsplikt. Meldeplikten omfatter både en plikt til å melde fra og gi opplysninger til
barneverntjenesten på eget initiativ, og til å gi opplysninger ved pålegg fra
barneverntjenesten. Når meldeplikten foreligger, skal opplysningene umiddelbart gis videre til
barneverntjenesten. Meldeplikten til barnevernet er begrenset til å gjelde mer alvorlige
tilfeller, som der barnet er utsatt for vold i hjemmet eller annen alvorlig omsorgssvikt, se
barnevernloven § 6–4.
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6.2 Meldeplikten er et selvstendig og personlig ansvar
Meldeplikten er et selvstendig og personlig ansvar som innebærer en plikt til å melde fra til
den kommunale barneverntjenesten av eget initiativ ved bekymring for et barn. Plikten kan
verken overlates til andre ansatte i virksomheten eller til andre tjenester. Meldeplikten er
likevel ikke til hinder for at den enkelte virksomhet kan lage praktiske rutiner, som for
eksempel at bekymringen formidles gjennom skolens rektor. Dette fratar imidlertid ikke den
enkelte et selvstendig ansvar for å formidle opplysningene til barneverntjenesten dersom
vedkommende styrer eller rektor skulle unnlate å videreformidle opplysningene. Ved alvorlig
bekymring skal barneverntjenesten varsles umiddelbart.
6.3 Opplysningsrett
Opplysningsrett innebærer at man kan videreformidle ellers taushetsbelagte opplysninger. Det
betyr at den som sitter med opplysninger kan velge mellom å gi opplysninger videre eller la
det være. Den som sitter med opplysningene har dermed adgang, men ikke plikt, til å
videreformidle opplysninger. Opplysningsretten gir muligheter for samarbeid mellom
instanser og tjenester. For at ulike instanser skal kunne samarbeide i konkrete saker der barn
er utsatt for overgrep i familien, må det foreligge et lovfestet unntak fra taushetsplikten. De
mest aktuelle grunnlagene for opplysningsretten er at det enten foreligger samtykke,
opplysningene er anonymisert, opplysningene skal brukes til det formål de er gitt eller
innhentet for eller opplysningene er nødvendig for å fremme avgiverorganets oppgaver.
Dersom den som har krav på taushet samtykker i at opplysningene gjøres kjent for andre,
oppheves taushetsplikten så langt samtykket gjelder jf. forvaltningsloven § 13 a nr. 1.
Helsestasjonen og barneverntjenesten kan for eksempel formidle opplysninger til hverandre
etter samtykke fra foreldrene. Hovedregelen er at det er den opplysningene gjelder som kan
samtykke i at disse gis ut. Når opplysningene gjelder et barn, kreves det samtykke fra de som
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har foreldreansvaret, men når barnet har fylt 15 år må både foreldrene og barnet samtykke, jf.
barnevernloven § 6–3. Helsepersonells taushetsplikt vil også som hovedregel kunne oppheves
ved samtykke fra den som har krav på taushet, jf. helsepersonelloven § 22. Personer over 16
år kan samtykke i at opplysninger som omfattes av helsepersonellets taushetsplikt gjøres kjent
for andre. For barn under 16 år gjelder bestemmelsene om samtykke i pasient- og
brukerrettighetsloven §§ 4–4 og 3–4 andre ledd. Som hovedregel kreves det samtykke fra de
som har foreldreansvaret for barnet. Er barnet mellom 12 og 16 år skal opplysningene ikke gis
til de som har foreldreansvaret når barnet av grunner som bør respekteres, ikke ønsker dette.
Saker kan også drøftes anonymt uten at dette er i strid med taushetsplikten. Anonymitet
foreligger bare dersom det ikke er mulig, verken direkte eller indirekte, å spore opplysningene
tilbake til de enkeltpersoner opplysningene knytter seg til jf. forvaltningsloven § 13a nr. 2.
Anonyme drøftinger er kun aktuelt der helsestasjonen eller skolehelsetjenestens bekymring
for barnet ikke er så alvorlig at opplysningsplikten er oppfylt. Ved tvil kan helsestasjonen
drøfte saken anonymt med barneverntjenesten. Anonymisering kan være aktuelt når
helsestasjonen eller skolehelsetjenesten trenger råd om hvordan saken best kan tas opp med
foreldrene, når tjenesten trenger hjelp til å konkretisere en bekymring eller utformingen av
innholdet i en melding, når det er behov for bistand til å avklare om foreldrene bør eller ikke
bør kjenne til meldingen før den sendes, eller ved behov for informasjon om hva
barneverntjenesten kan bidra med.
Videre er taushetsplikten ikke til hinder for at opplysningene brukes for å oppnå det formål de
er gitt eller innhentet for, jf. forvaltningsloven § 13b nr. 2. For eksempel kan det i
saksforberedelsen være nødvendig å gi fra seg opplysninger som er underlagt taushetsplikt,
for å få innhentet annen relevant informasjon. Dette grunnlaget gjelder imidlertid ikke de
tjenestene og instansene som er omfattet av helsepersonelloven og lov om familievernkontor.
Barneverntjenesten kan gi opplysninger til andre offentlige instanser og tjenester når dette
etter en konkret vurdering er nødvendig for å fremme barneverntjenestens oppgaver ovenfor
et barn som er eller kan bli utsatt for vold i familien, jf. forvaltningsloven § 13b nr. 5.
6.4 Formidling av opplysninger mellom tjenestene- hva sier regelverket
Taushetsplikt skal hindre at visse opplysninger, herunder opplysninger om personlige forhold,
blir kjent for uvedkommende. Taushetsplikt innebærer dermed et forbud mot å videreformidle
slike opplysninger til andre instanser og tjenester. Imidlertid kan opplysningsplikt til
barneverntjenesten innebære at opplysninger skal gis uten hinder av taushetsplikt. I tillegg kan
reglene om opplysningsrett tillate videreformidling av ellers taushetsbelagte opplysninger.
Avvergeplikten etter straffeloven kan dessuten oppheve taushetsplikten.
De hensyn som tilsier en streng taushetsplikt, og de hensyn som taler for at opplysninger, bør
kunne utveksles mellom ulike instanser og tjenester. Disse er avveid mot hverandre i
bestemmelsene om taushetsplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett.
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6.5 Taushetsplikt
Taushetsplikten innebærer et forbud mot videreformidling av visse opplysninger, herunder
opplysninger om noens personlige forhold.
Det er to hoved sett av taushetsplikt; den generelle, forvaltningsmessige taushetsplikten som
følger av forvaltningsloven med enkelte bestemmelser i særlover, og den profesjonsbestemte
taushetsplikten, som er en spesiell taushetsplikt for visse yrkesutøvere og som følger av
bestemmelser i særlover. Den profesjonsbestemte taushetsplikten kan være strengere enn den
generelle taushetsplikten som følger av forvaltningsloven § 13.
Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan eller en institusjon etter
barnevernloven, har taushetsplikt etter barnevernloven § 6–7 første ledd. Taushetsplikten etter
barnevernloven er på enkelte punkter strengere enn taushetsplikten etter forvaltningsloven.
For eksempel vil flere former for opplysninger anses som noens personlige forhold etter
barnevernloven. Også taushetsplikten etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferds
forvaltning er strengere enn taushetsplikten etter forvaltningsloven, mens ansatte i barnehager
har etter barnehageloven § 20 taushetsplikt. Se også opplæringsloven § 15–1,
helsepersonelloven § 21, spesialisthelsetjenesteloven§ 6–1, helse- og omsorgs-tjenesteloven §
12–1, politiloven § 24 og familievernkontorloven § 5.
Reglene om taushetsplikt er først og fremst begrunnet i hensynet til den enkeltes personlige
integritet og personvern, og hensynet til tillitsforholdet mellom den enkelte og de ulike
instansene og tjenestene. Det er rimelig at de som er nødt til å gi opplysninger om seg selv,
beskyttes av taushetspliktreglene. Personer er ofte mer villige til å gi korrekte og fullstendige
opplysninger når de vet at det de forteller ikke kommer videre.
På den annen side kan begrensninger i taushetsplikten være nødvendig for at de ulike
instansene og tjenestene skal få tilgang til opplysninger som er nødvendig for at de skal kunne
utføre sine oppgaver, og kunne samarbeide for å sikre effektive tjenester og et mest mulig
helhetlig tilbud.
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6.6 Straffeloven og avverging
Ved en lovendring i juni 2012 ble avvergeplikten i straffeloven skjerpet og utvidet.
Straffeloven § 139 fastslår at den som unnlater å anmelde til politiet, eller på annen måte
søker å avverge en straffbar handling eller følgene av den, kan straffes med bot eller fengsel i
inntil ett år. Avvergeplikten knytter seg kun til de straffbare handlingene angitt i § 139, som
ved lovendringen ble utvidet til også å gjelde straffeloven § 200 andre ledd om seksuell
handling med barn under 16 år mv., § 193 om misbruk av overmakt forhold eller lignende og
§ 219 alminnelig og grov mishandling i nære relasjoner og medvirkning til slik mishandling.
Tidligere inntrådte avvergeplikten etter § 139 først når man hadde sikker og pålitelig
kunnskap om at alvorlige straffbare handlinger ville bli, eller var i ferd med å bli begått. Etter
lovendringen inntrer avvergeplikten når man holder det for sikkert, eller mest sannsynlig, at
den straffbare handlingen vil bli, eller er begått. Dette innebærer en utvidelse av avverge
plikten, siden det skal mindre til før en slik plikt inntrer. Gjennom lovendringen er det
dessuten tydeliggjort at avvergeplikten opphever en eventuell taushetsplikt. Det er også
straffbart å medvirke til brudd på avvergeplikten, for eksempel ved å overtale noen til ikke å
melde fra til politiet.
Helsepersonell må være oppmerksom på at det kan være situasjoner der melding til
barnevernet ikke vil være tilstrekkelig for å avverge skade. Det vil her foreligge en plikt til å
melde fra til politiet når slik varsling kan avverge en alvorlig skade, jf. helsepersonelloven §
31.

7

Jeg er bekymret

7.1 Barns fysiske tegn og signaler
Gjennomgangen som følger er hentet fra nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk
stress (NKVTS).
Små barn 0-2 år
De vanligste tegnene på at små mellom 0-2 år har vært utsatt for overgrep er at de reagerer
med angst under stell og bleieskift, eller at de er generelt engstelige, klamrende, sutrete og
sinte. Noen barn får skriketokter og /eller panikkanfall og andre har et tydelig forstyrret
søvnmønster. Felles for nesten alle er generelle tegn på mistrivsel.
Kvello(2010) viser til at barn har vansker med å huske overgrep de er utsatt for før fylte tre år.
Barn 3-5 år
Barn i 3-5 årsalderen forteller gjerne om overgrep med ord, eller gir uttrykk for at det er noe
som de ikke tør, kan eller vil snakke om. De henviser ofte til smerter i mage og/eller hodet, og
av og til også smerter og sårhet i underlivet, uten at man kan oppdage andre ytre tegn til
overgrep.
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Enkelte barn får store problemer med vannlatning/avføring, og flere har hyppige mareritt hvor
barna blir paniske eller utilgjengelige for trøst. Mange virker apatiske, og blir «fjerne» og
stirrende i korte eller lengre perioder.
Fortvilelse, angst og depresjon er også vanlige reaksjoner. Enkelte får problemer med å spise
(oralt; mat som likner), mens andre igjen utvikler en seksualisert adferd som er uvanlig.
Barn 6-12 år
Symptomer som er nevnt ovenfor kan vedvare oppover i alder. I tillegg kan barn fra 6årsalderen uttrykke en psykisk smerte; som at de ikke har lyst til å leve, at de har et vanskelig
liv, eller de kan true med å ta livet sitt.
Mange opplever en sterk skam- og skyldfølelse. Dette kan bidra til at de isolerer seg fra andre
barn. De blir lukket, avflatet og mimikkfattige, innadvendte og deprimerte, eller kan bli
aggressive, vanskelige og/eller hyperaktive.
Det er ikke uvanlig at noen av disse barna utvikler lærevansker; fra milde
konsentrasjonsvansker via språkvansker til nærmest å virke psykisk utviklingshemmet uten å
være det. De kan pendle mellom ulike typer ekstrem adferd, for eksempel fra å være
småbarnslig og klamrende til å være sinte og anklagende, og de kan bli uforutsigbare, høre
stemmer, føle seg dirigert av fantasipersoner, ha lange perioder med fjernhet eller leve ut to
forskjellige identiteter. Dette kan være barn som dissosierer, dvs splitter opp sin verden for å
overleve, som stikker seg bort, kanskje for å unngå stimuli som minner om
overgrepssituasjonen.
Mange opplever også en forvirring i forhold til kjønnsrolle. Gutter som er misbrukt av menn,
kan føle seg som jenter. Mange av disse vil skjule dette ved å være utagerende. Noen blir
redde for homofile, skjeller ut folk de oppfatter som homofile, eller frykter at de selv er
homofile. Andre kan begynne å oppsøke menn og utsetter seg for nye overgrep.
Enkelte jenter som blir misbrukt, vil ikke være jenter og prøver å bli som gutter. Andre vil
prøve å bli hyperfeminine. Noen kler seg utfordrende og sminker seg for tidlig, og da ofte på
en overdreven måte.
Enkelte utvikler også hygieneproblemer, de nekter å dusje, vil ikke dusje sammen med andre,
ignorerer personlige hygiene, eller kan bli tvangsmessig opptatt av å være rene.
Pubertet og ungdomsalder
Barn utsettes for seksuelle overgrep i puberteten eller tidlig ungdomsalder debuterer ofte
tidlig seksuelt, eller utsetter seg for prostitusjon/promiskuøs atferd og rusmisbruk. En ser ofte
synkende skoleprestasjoner i denne sammenhengen. Jenter vil kunne kle og oppføre seg
utfordrende, og både gutter og jenter blir ofte innblandet i ulike kriminelle aktiviteter.
Selvmordsfare blir mer uttalt i denne aldersgruppen, og selvskading er vanligere blant denne
gruppen enn andre grupper.
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Dersom overgrep skjer hjemme rømmer noen hjemmefra, noen forgriper seg seksuelt på
jevnaldrende eller yngre barn og/eller utvikler spiseforstyrrelser, fortrinnsvis bulimi.

7.2 Fra bekymring til handling
Vold og seksuelle overgrep har ulike konsekvenser for det enkelte barn. Ulike barn har
forskjellige behov for beskyttelse og hjelp. Det er nødvendig å ha et individuelt tilpasset og
samordnet hjelpe og behandlingstilbud. Mange utsatte barn og ungdom får god hjelp til rett
tid, men vi har fortsatt store utfordringer. Ikke alle opplever at den hjelpen de får fører til
konkrete og varige positive endringer.
Ved bekymring for et barns trivsel og helse skal det tas noen avgjørelser om hvordan og hvem
som kan gi barnet best støtte. Bekymringer skal tas alvorlig og det må foretas en vurdering på
hvor bekymret en er. Det å gå fra bekymret til konkrete observasjoner handler ofte om å gjøre
opp status i forhold til hva du har registrert. Det er hos barnet fokus skal være.
Snakk med barnet og foreldrene om bekymringen. Men dette gjelder ikke der bekymringen
gjelder alvorlig omsorgssvikt som vold, seksuelle overgrep, omskjæring og bortføring.

7.3 Hjelpe og behandlingstilbudet
Barnevernet skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår. Tjenesten er organisert i
kommunalt og statlig barnevern, disse har ulike oppgaver. Mange barn som utsettes for vold i
familien kommer i kontakt med barnevernet. Barneverntjenesten må sikre at barn som
opplever vold og seksuelle overgrep, får beskyttelse og oppfølging. Forslag til hvordan sikre
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høy kvalitet i barnevernets arbeid er lagt fram i Prop. 106 L (2012–2013) Endringer i
barnevernloven. Krav til rettssikkerhet, forsvarlighet og barns medvirkning, sammen med
kunnskaps- og kompetanseutvikling og god samhandling mellom forvaltningsnivåene står
sentralt.
Kommunalt barnevern
Kommunene er ansvarlig for å utføre de oppgaver etter barnevernloven som ikke er lagt til et
statlig organ. Alle kommuner skal ha en barneverntjeneste som utfører det daglige og løpende
arbeidet. Dette innebærer blant annet en plikt til å iverksette tiltak når vilkårene i loven er
oppfylt. Barneverntjenesten skal foreta undersøkelser, treffe vedtak etter loven eller forberede
saker for behandling i fylkesnemnda. Barneverntjenesten skal videre iverksette tiltak og følge
opp barna og familiene.
Barnevernets forebyggingsansvar gjelder i hovedsak tidlig innsats overfor barn og familier der
det foreligger risiko for omsorgssvikt og utvikling av alvorlig atferdsvansker. Det går fram av
barnevernloven § 3–1, andre ledd om barneverntjenestens forebyggende virksomhet, at
barneverntjenesten har et spesielt ansvar for å søke avdekket omsorgssvikt, adferds-, sosiale
og emosjonelle problemer så tidlig at varige problemer kan unngås.
Barneverntjenestene er pålagt å samarbeide med andre sektorer og forvaltningsnivåer når
dette kan bidra til å løse barnverntjenestenes lovpålagte oppgaver. På samme måte som
barneverntjenestene har en plikt til å samarbeide med andre, har andre tjenester en plikt til å
samarbeide med barneverntjenesten. Et godt samarbeid mellom barnevernet og andre
hjelpetjenester er av avgjørende for å gi rett hjelp til rett tid. Barneverntjenesten skal i henhold
til barnevernloven § 3–2 medvirke til at barns interesser ivaretas også av andre offentlige
organer.
For å skape et helhetlig tilbud for barnet, har barneverntjenesten plikt til å utarbeide en
individuell plan for barn med behov for langvarige og koordinerte tjenester. En individuell
plan forutsetter samarbeid med andre tjenester for en helhetlig og god oppfølging. Samarbeid
må foregå innenfor regelen om taushetsplikt.
Det statlige barnevernet
Det statlige, regionale barnevernet (Bufetat) har ansvar for å rekruttere og formidle
fosterhjem, sørge for nødvendig opplæring og generell veiledning av fosterhjem, og etablere
og drifte barneverninstitusjoner. Bufetat skal videre bistå kommunale barneverntjenester med
plassering av barn utenfor hjemmet som i fosterhjem, familiehjem, beredskapshjem eller
barneverninstitusjon.
For å nå målet om god kvalitet og likeverdige tjenester, har Bufetat besluttet å differensiere og
spesialisere det statlige tilbudet etter ulike målgrupper. Dette forutsetter en mer systematisk
og målrettet kartlegging av barn og unge siden målgruppene ofte har sammensatte
hjelpebehov.
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Akuttberedskap – barnevernvakt og alarmtelefon
Problemer og hendelser kan kreve inngrep fra barnevernet til alle døgnets tider.
Barnevernvakten er et interkommunalt samarbeid for alle kommunene i Telemark. Denne er
lokalisert i på politikammeret i Skien.
Alarmtelefonen for barn og unge, telefon 11 61 11, er en gratis nødtelefon for barn og unge.
Nødtelefonen er åpen når barneverntjenestenes kontorer er stengt. Evalueringen i 2011
konkluderer med at det er behov for Alarmtelefonen, både som supplement til lokal
akuttberedskap og som et telefonnummer der barn og voksne kan henvende seg for å søke
hjelp for en situasjon eller bekymring for at et barn utsettes for vold, overgrep eller
omsorgssvikt.
Helse og omsorgstjenestene
Helse og omsorgstjenestene har et stort ansvar både i forebygging av overgrep og ved
oppfølging av skader som følge av vold og seksuelle overgrep. Forskrift om kommunens
helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, pålegger
disse tjenestene og den kommunale svangerskapsomsorgen å ha rutiner for samarbeid med
andre kommunale tjenester, fastlegene, tannhelsetjenesten, fylkeskommunen og
spesialisthelsetjenesten. Det er en fordel at slike samarbeids-rutiner er nedskrevet med tanke
på kvalitetssikring og kontinuitet i tilbudet.
På individnivå har kommunens helse- og omsorgstjeneste et helhetlig ansvar for å forebygge,
behandle og følge opp somatisk og psykisk sykdom skade og lidelse hos barn og voksne, jf.
helse- og omsorgstjenesteloven § 3–1 og § 3–2. Dette ansvaret inkluderer å bidra til
forebygging av vold og seksuelle overgrep mot barn og unge. Kommunen skal også bidra til
overgrep som er begått medfører minst mulig fysisk og psykisk skade. Helsepersonelloven §
10 a pålegger helsepersonell plikt til å bidra til å ivareta mindreårige barns behov for
informasjon eller oppfølging når en foresatt er psykisk syk, rusmiddelavhengig eller har en
alvorlig somatisk sykdom eller skade.
Legevakt/fastlege
Personer som søker hjelp på grunn av vold og seksuelle overgrep, kommer vanligvis først i
kontakt med kommunale tjenester som fastlege, legevakt eller overgrepsmottak. Størsteparten
av somatiske og psykiske førstehåndsvurderinger, herunder problemer som oppstår relatert til
vold og seksuelle overgrep og konsekvenser av dette, ivaretas i dag av fastlegene. I mange
tilfeller kommer voldsproblematikken først fram etter flere konsultasjoner, fordi det kreves en
stor grad av tillit før pasienten tar opp et slikt følsomt tema.
I henhold til revidert fastlegeforskrift, skal fastlegen fortsatt ivareta den medisinsk-faglige
koordinerings rollen og samarbeide med andre relevante tjenester om egne listepasienter.
Fastleger jobber med et stort omfang av pasienter utsatt for vold og følgetilstander etter vold.
De har medisinskfaglig ansvar for diagnostikk, behandling og oppfølging. De skal samarbeide
med andre instanser for eksempel gjennom utarbeidelse av individuell plan eller videre
henvisning til spesialisthelsetjenesten. Så nær som hele befolkningen er tilknyttet en fastlege,
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og fastlegenes kompetanse på området er av stor betydning for at voldsproblemer skal kunne
avdekkes og at de berørte skal få nødvendig oppfølging.

Tannhelsetjenesten
Personer som har vært utsatt for seksuelle overgrep, kan ha store problemer med å motta
tannbehandling fordi det er en rekke likhetspunkt mellom tidligere opplevde overgrep og
tannbehandlingssituasjonen. Det er av avgjørende betydning at det etableres et tillitsforhold
mellom behandler og pasient. I noen tilfeller kan det være hensiktsmessig at psykolog og
tannhelsepersonell samarbeider om oppfølging og tannbehandling av denne målgruppen.
Personer som har vært utsatt for seksuelle overgrep utvikler ofte tannbehandlingsangst eller
odontofobi. Sterke reaksjoner utenfor det vanlige bør være et varsko. Enkelte barn er redde og
får angst av å komme inn på tannlegekontoret, de kan ha dårlige tenner og klarer ikke å ta
røntgenbilder, og de brekker seg når de får noe i munnen. Det er altfor få som spør om
hvorfor. Når et barn har store bloduttredelser i ganen, kan det være tegn på oralt seksuelt
overgrep. Dersom et barn har relativt symmetriske blåmerker bak ørene – et sted barn sjelden
faller og slår seg, kan det være en indikator på at noen har holdt barnets hode hardt fast i
forbindelse med et overgrep. Små runde åpne sår er sjelden utslett, dette er ofte brennemerker
fra sigaretter. Tall fra England viser at 10–12 prosent av alle brannskader på barn ikke er
ulykker. Det er viktig at tannlegen tar bilder, i blant er disse bildene eneste bevis i en
eventuell oppfølgingssak.
Krisesentertilbudet
Fra 1. januar 2010 fikk landets kommuner en lovfestet plikt til å sørge for et krisesentertilbud
for kvinner menn og barn utsatt for vold i nære relasjoner. Tilbudet skal omfatte et gratis,
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trygt og midlertidig botilbud, dagtilbud, døgnåpent telefontilbud og oppfølging i en
reetableringsfase. Ved inngangen til 2013 var 47 tilbud for kvinner og 40 tilbud for menn i
drift. Barn, i følge med voksne, utgjør en stor andel av brukerne. Det dreier seg årlig om ca. 1
500–1 800 barn.
Krisesenterloven definerer barn som en egen brukergruppe, og tilbudet skal være tilpasset
barns særlige behov og rettigheter. Kommunen skal sørge for at barns rettigheter i henhold til
annet lovverk blir oppfylt. Krisesentertilbudene har også en lovpålagt opplysningsplikt til
barnevernet.
Psykisk helsevern for barn og unge
Barn og unge som trenger spesialisthjelp fra det psykiske helsevernet, kan henvises til Barneog ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) av fastlege eller leder av barnevernet. BUP har
ansvar for å utrede barnets tilstand og tilby tilpasset behandling. Behandlingen kan være
individuell eller familiebasert, ofte vil den være begge deler. Veiledning til kommunenes
helse- og omsorgstjeneste og barne- vern tjenesten er også en del av BUPs oppgaver. I tillegg
kan det være aktuelt å rettlede omsorgs- og støttepersoner i familie og nettverk. BUP har også
en akuttfunksjon ved kriser.
Familieverntjeneste
Familieverntjenesten er et lavterskeltilbud for behandling og rådgivning der det foreligger
vansker, konflikter eller kriser i familien. Tinn kommune er tilknyttet Øvre Telemark
familievernkontor. Kontoret holder til i Kviteseid, men har ansatte i Tinn to dager i måneden.
Familievernkontoret gir tilbud til par og familier med voldsproblematikk. I 2013 ble
familievernets tilbud til barn i voldsutsatte familier styrket blant annet gjennom tilbud om
samtalegrupper til voldsutsatte barn. Gjennom blant annet prosjektet Barn som lever med vold
i familien har familievernet styrket sin kompetanse på dette feltet.
Familievernets oppdrag omfatter også at tjenesten skal videreutvikle samarbeid og gjensidig
kompetanseutveksling med instanser som barnevernet, krisesenter tilbudene, NAV,
domstoler, osv.
Tidlig hjelp kan minske pågangen i helsetjenestene, barnevernet, rettsvesenet og NAV. I
henhold til loven bør familievernkontorene også drive utadrettet virksomhet om
familierelaterte tema i form av veiledning, informasjon og undervisning til hjelpeapparatet og
publikum. Program for foreldreveiledning (ICDP) er eksempel på utadrettet virksomhet.
Utvalgte familievernkontor har i samarbeid med det statlige barnevernet ansvar for å gi tilbud
om opplæring i programmet til kommunene. Programmet kan også benyttes i familievernets
arbeid med par og familier.
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8.0 Tiltak
Årsaken til seksuelle overgrep og vold ovenfor barn og unge og hvordan vi kan sette inn tiltak
for å stoppe overgrep, er sammensatt. Det finnes ingen enkel forklaring på hvorfor noen begår
overgrep og hvordan det kan forebygges.
Tiltakene i planen bygger på de sentrale planene utarbeidet av departementene og egne tiltak
som kommunen har ansvaret for i samarbeid med andre kompetansemiljø.
Det er viktig at enhetene innarbeider planen, og lager egne retningslinjer som omhandler
tiltakene i planen nedenfor.
Tiltakene er aktuelle for flere aldersgrupper, men inndelingen etter alder er valgt slik for å gi
en god oversikt for barnehager, barneskole, ungdomsskole og videregående skole. Når tiltak
skal iverksettes, vil man søke å samordne innsatsen.
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8.1 Tiltak målgruppe 0-5 år
Tiltak
Målgruppe 0-5 år
1|
Kompetanseutviklingsprogra
m når det gjelder
helsefremming, forebygging,
avdekking og oppfølging

Ansvarlig

Samarbeidspartnere

Rådmann

Støttesenter mot incest
og seksuelle overgrep
(SMISO), Nasjonalt
ressurssenter om vold,
traumatisk stress og
selvmordsforebygging
(RVTS), Nasjonalt
kunnskapssenter om
vold og traumatisk
stress (NKVTS),
System-samarbeid,
Barne-, likestillingsog
Inkluderingsdepartem
entet (BLD)
Støttesenter mot incest og
seksuelle overgrep (SMISO),
Nasjonalt ressurssenter om
vold, traumatisk stress og
selvmordsforebygging
(RVTS), Nasjonalt
kunnskapssenter om vold og
traumatisk stress (NKVTS),
Systemsamarbeid, Barne-,
likestillings- og
Inkluderingsdepartementet
(BLD)

2|

Forebyggende tiltak

2.1

Informasjon i
Rådmann
presse
Kampanjer mot vold og
Rådmann
overgrep - Engasjere gutter
og menn i kampen mot vold
og overgrep
Bidra til at barn og unge blir Rådmann
bevisst på egen kropp og
egne grenser gjennom tiltak i
helsestasjon og barnehage

2.2

2.3

2.4

Foreldreveiledningsprogram
met ICDP

Rådmann

Barnevern,
Helsestasjon

I samarbeid med
kompetansemiljø

Skole, barnehager og
andre
kompetansemiljø

Systemsamarbeid, Barne-,
likestillings- og
Inkluderingsdepartementet(B
LD)
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3

Avdekking

3.1

Ta i bruk handlingsplan på
helsestasjon for avdekke
rus og vold i familier
Samtale med barn og unge
om overgrep
Oppfølging, bistand og
behandling

Rådmann
Prosjektarbeid styrt gjennom BUD
v/prosjektgruppe
Rådmann

I samarbeid med kompetansemiljø

Revidere rutine for
handling ved mistanke om
seksuelle overgrep mot
barn og unge
Beredskapsplaner i
barnehager
Tverrfaglige
samarbeidsgrupper
Alarmtelefon for barn og
ung

Rådmann

Regionsenter for barn og unges
psykiske helse (BUP), fastleger og
politiet

Rådmann

Barnehager

Rådmann

Kommunen, bufetat, politi,
familievernkontor, SMISO

3.2
4.0
4.1

4.2
4.3
4.4

BLD
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8.2 Tiltak målgruppe 6-12 år
Tiltak
1
Kompetanseutviklingsprogram
når det gjelder helsefremming,
forebygging, avdekking og
oppfølging

2
Forebyggende tiltak
2.1 Informasjon til presse
2.2 Kampanjer mot vold og
overgrep- Engasjere gutter og
menn i kampen mot vold og
overgrep
2.3 Bidra til at barn og unge blir
bevisst på egen kropp og egne
grenser gjennom tiltak i
helsestasjon, barnehage og
skole
2.4 Ha oversikt over ulike grupper
av barn og unge som er i risiko
(inkluderer også barn og
ungdom med
funksjonsnedsettelser)
2.5 Kurs for foreldre, barn og unge
om nettvett
2.6 Rusmiddelforebyggende arbeid
i skolen
3
Avdekking
3.1 Ta i bruk handlingsplan på
helsestasjon for avdekke rus og
vold i familier
3.2 Samtale med barn og unge om
overgrep
4.0 Oppfølging, bistand og
behandling
4.1 Revidere rutine for handling
ved mistanke om seksuelle
overgrep mot barn og unge
4.2 Beredskapsplaner i skoler
4.3 Tverrfaglige
samarbeidsgrupper

Ansvarlig
Rådmann

Rådmann
Rådmann

Rådmann

Samarbeidspartnere
Støttesenter mot incest og
seksuelle overgrep (SMISO),
Nasjonalt ressurssenter om
vold, traumatisk stress og
selvmordsforebygging
(RVTS), Nasjonalt
kunnskapssenter om vold og
traumatisk stress (NKVTS),
System-samarbeid, Barne-,
likestillings- og
Inkluderingsdepartementet
(BLD)

Sammen med
samarbeidspartnere

BLD og øvrig
kompetansemiljø

Rådmann

Rådmann

Redd Barna, forsknings- og
utdanningsinstitusjoner
Helsedirektoratet

Rådmann
v/prosjektgrup
pe
Rådmann

Prosjektarbeid styrt gjennom
BUD

Rådmann

Regionsenter for barn og
unges psykiske helse (BUP),
fastleger og politiet
Skolene
Kommunen, bufetat, politi,
familievernkontor, SMISO

Rådmann
Rådmann

I samarbeid med
kompetansemiljø
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4.4 Alarmtelefon for barn og ung

BLD

8.3 Tiltak målgruppe 13-20 år
Tiltak
1
Kompetanseutviklingsprogram
når det gjelder helsefremming,
forebygging, avdekking og
oppfølging

2
2.1
2.2

2.3

2.4

2.5
2.6
2.7
2.8
3
3.1
4.0
4.1

Forebyggende tiltak
Informasjon til presse
Kampanjer mot vold og overgrepEngasjere gutter og menn i
kampen mot vold og overgrep
Lære barnet grensesetting
gjennom tiltak i
skolehelsetjenesten og skole
Ha oversikt over ulike grupper av
barn og unge som er i risiko
(inkluderer også barn og ungdom
med funksjonsnedsettelser)
Kurs for foreldre, barn og unge
om nettvett
Rusmiddelforebyggende arbeid i
skolen
Vold og overgrep mellom
kjærester
Fokus på seksualitet og kjønn i
læreplan i skolen
Avdekking
Samtale med barn og unge om
overgrep
Oppfølging, bistand og
behandling
Revidere rutine for handling ved

Ansvarlig
Rådmann

Rådmann
Rådmann

Rådmann

Samarbeidspartnere
Støttesenter mot incest og
seksuelle overgrep (SMISO),
Nasjonalt ressurssenter om vold,
traumatisk stress og
selvmordsforebygging (RVTS),
Nasjonalt kunnskapssenter om
vold og traumatisk stress
(NKVTS), System-samarbeid,
Barne-, likestillings- og
Inkluderingsdepartementet
(BLD)

Sammen med
samarbeidspartnere
Øvrige kompetansemiljø

Rådmann

Rådmann

Redd Barna, forsknings- og
utdanningsinstitusjoner
Helsedirektoratet

Rådmann

Helsedirektoratet

Rådmann

Utdannings- og
kunnskapsdepartementet

Rådmann

I samarbeid med
kompetansemiljø

Rådmann

Regionsenter for barn og unges
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4.2
4.3

mistanke om seksuelle overgrep
mot barn og unge
Beredskapsplaner i skoler
Tverrfaglige samarbeidsgrupper

Rådmann
Rådmann

4.4

Alarmtelefon for barn og ung

BLD

9.0 Aktuelle nettsider
www.ung.no

psykiske helse (BUP), fastleger
og politiet
Skolene
Kommunen, bufetat, politi,
familievernkontor, SMISO

WWW.nettvett.no
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www.nkvts.no

www.brukhue.com

www.rvts.no

www.medietilsynet.no

www.bufdir.no

www.dubestemmer.no

www.udir.no

www.telenor.no

www.imdi.no

www.barnevakten.no

www.krisepsyk.no

www.smiso.no

www.ungsinn.uit.no

www.lmso.no

www.mentalhelseungdom.no

www.fmso.no

www.barnevernet.no

www.noabuse.no

www.statensbarnehus.no

www.incest80057000.no

www.116111.no

www.kirkens-ressurssenter.no

www.jegvilvite.no

www.selvmord.no

www.atv-stiftelsen.no

www.rodekors.no/tvangsekteskap

www.reform.no

www.tvangsekteskap.no

www.tryggbruk.no

www.nohatespeechmovement.org

www.korspåhalsen.no

www.wikiprevent.no

www.slettmeg.no

www.fhi.no
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