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Kommunestyrets vedtak 18.06.19 
1. Handlingsplan for arbeidet mot vold i nære relasjoner 2019-2023 vedtas. 
2. Handlingsplanen, inkludert etablering av en koordinatorfunksjon, forutsettes 

gjennomført innenfor gjeldende budsjettrammer. 
3. Det vurderes om koordinatorfunksjonen bør ivareta oppgaver både tillagt SLT-

koordinator og samhandling/tidlig innsats. 

Innledning og bakgrunn 
«It`s easier to build strong children than to repair broken men.» (F.Douglas) 

Vold i nære relasjoner er ikke bare et viktig kommunalt satsningsområde, det er 
også et viktig statlig satsningsområde. Vold mellom mennesker som står i et nært 
forhold til hverandre opptrer dessverre i et betydelig omfang. Det utgjør derfor både 
et kriminalitets- og folkehelseproblem.  
Regjeringen har utarbeidet en handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-
2017: «Et liv uten vold.» Norske kommuner er anbefalt å gjøre det samme.       
I Planstrategi for Nannestad kommune 2016-2019 fikk administrasjonen i oppdrag 
å utarbeide en plan for bekjempelse av vold i nære relasjoner. Kommunale 
handlingsplaner mot vold i nære relasjoner skal bidra til at kommunene har et 
fokus på vold og overgrep slik at alle berørte får et tilrettelagt og helhetlig tilbud. 
Handlingsplaner skal også styrke kunnskapsnivået hos de ansatte i kommunene 
og videreutvikle samarbeidet mellom ulike faggrupper, sektorer og 
forvaltningsnivåer.  
I 2014 presenterte Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress 
(NKVTS) den andre omfangsundersøkelsen på vold og voldtekt i Norge. Den viser 
at like mange menn (16,3 %) som kvinner (14,4 %) oppga at de hadde blitt utsatt 
for mindre alvorlig partnervold en gang i løpet av livet. (dvs. slått med flat hånd, 
kløpet, lugget eller klort) Langt flere kvinner enn menn oppgir derimot å ha blitt 
utsatt for den alvorlige og livstruende partnervolden (sparket, tatt kvelertak på, 
banket opp). Uansett vet vi i dag at både kvinner og menn trenger et hjelpetilbud. 
Og i likhet med offeret for voldshandlinger trenger utøveren av volden også et 
hjelpetilbud. 
Kommuneplanens samfunnsdel inneholder kapittelet «Tidlig inn! – Strategi for 
forebyggende innsats i Nannestad kommune». Denne strategien gir føringer for 
hvordan kommunen skal samhandle for å forebygge ulike tilstander som kan 
innebære redusert livskvalitet og helse for innbyggerne. Denne strategien gir også 
føringer for hvordan kommunens innsats – også mot vold i nære relasjoner – bør 
gjennomføres på system- og medarbeidernivå. Denne handlingsplanen knytter 
derfor an til «Tidlig inn!» strategien slik den er utformet i kommuneplanen.  
Nasjonale og internasjonale forskingsresultater viser at tidlig innsats er det som gir 
best resultater, og at dette har en menneskelig og økonomisk gevinst, både i et 
kortsiktig og langsiktig perspektiv. Nannestad kommune bruker omlag 200 årsverk 
for å yte de tjenester som er pålagt gjennom Helse- og omsorgstjenesteloven. 
Dette utgjør ca. 1/3-del av kommunens samlede antall årsverk. En viktig utfordring 
består i å vri deler av denne ressursen og innsatsen over fra kurative til 
forebyggende tiltak. Den samme utfordringen gjelder også innenfor øvrige 
tjenesteområder. 
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En effektiv innsats mot vold i nære relasjoner forutsetter at alle ansatte er 
oppmerksomme og melder fra når de opplever forhold som kan indikere at 
spedbarn, barnehagebarn, elever og beboere i institusjoner blir utsatt for vold, 
omsorgssvikt eller mobbing. Gode hjelpetiltak for voldsutsatte forutsetter en 
koordinert innsats fra kommunens virksomheter og enheter i samarbeid med 
eksterne aktører som politi, spesialisthelsetjeneste, voldsmottak og krisesenter. 
De faglige vurderingene som ligger til grunn for tiltaksdelen av denne planen, er i 
stor grad basert på NKTVS sine anbefalinger for kommunenes arbeid når det 
gjelder å forebygge vold.  

Kommunen som tjenesteyter – kommunens ansvar. 
Kommunene er forpliktet til å forebygge og forhindre vold og overgrep. Følgende 
lover og retningslinjer er sentrale når det gjelder å regulere denne forpliktelsen: 

 Menneskerettighetene 
 FNs barnekonvensjon 
 Krisesenterlova 
 Barnevernloven 
 Barnehageloven 
 Opplæringslova 
 Helsepersonell-loven 
 Helse- og omsorgstjenesteloven 
 Folkehelseloven 
Lenker til disse lovene og retningslinjene er lagt til siste del av denne planen. Her 
finner du også et utvalg lenker til andre relevante instanser, tjenester og kilder til 
informasjon.  
Hvis du selv blir/er utsatt for vold, pårørende til en som blir/er utsatt eller 
selv har utsatt noen for vold finner du dessuten informasjon her om hvor du 
kan henvende deg for å si fra og få hjelp. 

Mandat 
Hvorfor Handlingsplan? 
Vold i nære relasjoner 

 Er et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem 
 Store konsekvenser for den enkelte 
 Har store konsekvenser for samfunnet 
 Forutsetter bevisstgjøring av kommunens ansatte omkring temaet  
 Behov for kvalitetssikring av kommunens arbeid og tiltak 
Hva inngår i en slik plan? 

 Situasjonsbeskrivelser og utfordringer 
 Statistikk 
 Forskning 
 Tiltak 
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Om vold i nære relasjoner – 
definisjoner og avgrensninger. 
Hva er «nære relasjoner»? 
Vi kan forstå «nære relasjoner» på flere måter. I straffelovens § 282, den såkalte 
familievoldsparagrafen, defineres paragrafens virkeområde, altså dem som 
omfattes av paragrafens forståelse av nære relasjoner, som: den siktedes tidligere 
eller nåværende ektefelle eller samboer, den siktedes slektning i rett nedstigende 
linje eller tidligere eller nåværende ektefelles eller samboers slektning i rett 
nedstigende linje, den siktedes slektning i rett oppstigende linje, noen i 
vedkommendes husstand, eller noen som den siktede har i sin omsorg. 
Denne forståelsen av nære relasjoner er altså primært avgrenset til den vanlige 
kjernefamilien og rett nedadgående eller oppadgående slektslinjer, men kan også 
omfatte personer som inngår i husstanden eller som vedkommende har et 
emosjonelt eller familiært forhold til. 

Kilde: NKVTS (Nasjonalt kompetansesenter for vold og traumatisk stress) 
I nære relasjoner har vi normalt en forventning om at de involverte skal se og støtte 
hverandre. Det utvikles derfor en form for følelsesmessig avhengighet av 
hverandre. I familiære nære relasjoner kan familiemedlemmer også være 
økonomisk og materielt avhengig av hverandre. Disse måtene å være knyttet 
sammen på er ekstra tydelige i forholdet mellom foreldre og barn. Barn klarer seg 
ikke uten foreldrenes følelsesmessige og fysiske omsorg. Det gjør skadene ved å 
bli utsatt for vold i slike relasjoner særlig store. 
Vold ødelegger kjærligheten og frarøver barn en trygg oppvekst. Vi vet også 
at risikoen for selv å bli utsatt eller utsette andre for vold øker hvis vi selv vokser 
opp med vold. 
Barn, unge og voksne kan oppleve å bli utsatt for trakassering, trusler og vold fra: 

 Nåværende eller tidligere ektefelle/samboer 
 Barn 
 Søsken 
 Foreldre/foresatte 
 Omsorgspersoner 
 Annet slektskap 
 Nære venner 
 Hjemmeboende som mottar tjenester 
 Tillitspersoner i barnehager, skoler, institusjoner og frivillige organisasjoner 
Slik brukere av kommunale tjenester kan bli utsatt for vold fra dem som skal tilby 
de ulike tjenestene, kan ansatte også bli utsatt for ulike typer vold fra brukere, så 
vel som fra andre ansatte. Denne handlingsplanen avgrenser seg mot å gå inn i 
denne problematikken. Det forutsettes at ansattes behov for rutiner, sikkerhet og 
oppfølging på dette området blir ivaretatt gjennom andre tiltak og planer.  
  



6

Hva forstår vi med «vold»?  
I denne planen forstår vi en handling som en voldshandling dersom den har som 
funksjon å kontrollere en annen, og den har som egenskap å krenke den andre.  

Stiftelsen Alternativ til vold (ATV) har utarbeidet følgende definisjon av vold: 
«Enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom at denne handlingen 
skader, smerter, skremmer eller krenker, får denne personen til å gjøre noe mot sin 
vilje eller slutte å gjøre noe den vil.» (Per Isdal, «Meningen med volden», 2000). 
Vold blir ofte forbundet med fysiske handlinger, men kan også være psykisk, 
materiell, seksuell og latent. Vold er altså ulike handlinger som har det til felles at 
de skader, smerter, skremmer eller krenker en annen person.  

Ulike former for vold 
Fysisk vold 
Fysisk vold er handlinger som forårsaker fysisk skade eller smerte, men også 
handlinger som fysisk hindrer den andres bevegelsesfrihet.  
Eksempel på fysisk vold er:  

 Slå, sparke, gi juling, ta kvelertak, riste, klype, klore, bite, lugge, vri armen, 
holde fast og dytte. 

 Fysisk vold er svært skremmende og kan i sin ytterste konsekvens føre til 
døden. 

Psykisk vold 
Psykisk vold er ord, kroppsspråk og stemmebruk som krenker, truer og kontrollerer 
den andre. 
Eksempler på psykisk vold er: 

 Direkte og indirekte trusler (f.eks. true med fysisk vold eller å forlate den 
andre), latterliggjøring, kalle stygge ting, kontrollere hva den andre får lov til å 
gjøre eller hvem den andre kan være sammen med, utagerende sjalusi, ignorere 
og avvise den andres følelser m.m. 

Psykisk vold skader selvbildet vårt. Å bli utsatt for psykisk vold er vondt og leder 
ofte til en følelse av å være liten, skyldig, mindreverdig, redd og trist. Psykisk vold 
over tid leder også ofte til at man flytter grensen for hva man aksepterer å bli utsatt 
for. Dette kan gjøre det vanskeligere å bryte ut av ødeleggende relasjoner.  

Materiell vold 
Materiell vold er handlinger som er rettet mot gjenstander eller inventar. 
Eksempler på materiell vold er: 

 Slå og sparke i stykker møbler, vegger, dører, slå i bordet, kaste og ødelegge 
gjenstander. 

Materiell vold er skremmende i seg selv, og dersom fysisk vold er utøvd tidligere 
kan den materielle volden bli svært lammende for de som utsettes for volden. 
Redselen for å bli utsatt for fysisk vold øker. Materiell vold er ikke et alternativ til 
fysisk vold! 
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Seksualisert vold 
Seksualisert vold er handlinger rettet mot en annen persons seksualitet. 
Eksempler på seksuell vold er: 

 Seksuell trakassering, presse og tvinge den andre til seksuelle handlinger, 
voldtekt, seksualisert tortur. 

Seksualisert vold rammer våre mest private og sårbare sider og ødelegger 
intimiteten og seksualiteten i et forhold. Den som utøver ulike former for vold i et 
parforhold kan noen ganger tenke at de reparerer det vonde og sier unnskyld 
gjennom å ha sex. I slike situasjoner kan den som utsettes for vold oppleve at det 
er for utrygt å si nei og derfor deltar i den seksuelle aktiviteten mot sin vilje.  

Latent vold 
Mens den som utøver vold (fysisk, materiell, seksuell) opplever volden som 
enkeltstående hendelser, forteller de som utsettes for volden at den er tilstede hele 
tiden; volden er med dem i kraft av dens mulighet.  
Den latente volden kan lett utvikle seg til å bli den dominerende voldsformen for de 
som utsettes. Risikoen for ny vold vil kunne styre mye av det den utsatte gjør og 
atferden blir strategisk for å unngå ny vold.  
Den latente volden er ikke kun våre bevisste forventninger om ny vold – også 
kroppen husker tidligere vold og automatiske reaksjoner kan sette kroppen i 
beredskap ved det minste tegn på fare for ny vold. 

Kilde: Stiftelsen Alternativ til vold 

Omfang av vold i nære relasjoner 
Det er vanskelig å fastslå den eksakte forekomsten av vold og overgrep i Norge. 
Dette har sammenheng med at det er utfordrende å skaffe til veie eksakte tall på 
hvor mange som blir utsatt for denne volden. Ulike kilder gir svært forskjellige 
anslag for hvor mange som utsettes. 
Bruk av barnevernsvakt og krisesenter 
Nannestad kommune sin andel av barn og unge i disse tjenesters inntaksområder 
utgjør 4,8 %. 

 Nannestad kommunes andel for bruk av barnevernsvakten: 4,1 % 
 Nannestads andel knyttet til krisesenteret: 2,9 % 
Tallene fra barnevernsvakten og krisesenteret indikerer at våre innbyggere har hatt 
et lavere behov for disse tjenester enn kommunens innbyggertall tilsier. 
I perioden 2016-2018 mottok årlig ca. 60 barn og unge fra vår kommune hjelp fra 
barnevernsvakten. 
Alternativ til vold Romerike 
Fra 01.09.2018 har tilbudet fra ATV blitt utvidet til også å omfatte innbyggerne på 
Øvre Romerike. Kontoret byttet samtidig navn til ATV Romerike samtidig som at 
mandatet ble endret fra primært å være behandling av menn og kvinner som 
utøver vold i nære relasjoner, til også å kunne gi et tilbud til voldsutsatte barn og 
voksne. 
I årsmeldingen for 2018 går det fram at tjenesten hadde klientkontakt med i alt 91 
personer fra inntaksområdet. 
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Kriminalstatistikken 
I følge kriminalstatistikkens oversikt over anmeldte lovbrudd var det 28 709 
personer som var utsatt for voldslovbrudd i Norge i 2016, og 5 437 som var utsatt 
for seksualforbrytelser (hvorav 2 154 for voldtekt). Statistisk sentralbyrå (SSB) 
oppgir også antallet kvinner og menn som er ofre for voldslovbrudd for hvert enkelt 
fylke og antallet anmeldte voldslovbrudd for hver kommune. Fra 2005 har det vært 
en egen bestemmelse i straffeloven om mishandling i familieforhold. I 2016 ble 4 
557 personer ofre for slik mishandling. 
SSBs tall for Nannestad viser en slik utvikling: 

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Vold og mishandling 45 51 59 57 44 54 66 62 69 80
Rusmiddellovbrudd 69 57 91 112 136 157 122 75 68 68
Ordens- og integritetskrenkelse 40 36 37 36 35 42 55 53 38 32
Sum 154 144 187 205 215 253 243 190 175 180

Lovbrudd anmeldt (årlig gjennomsnitt)

 
Hva sier undersøkelser – kilder til informasjon? 
 
Kriminalstatistikken viser kun omfanget av den anmeldte voldskriminaliteten, og en 
antar at bare ca. en femtedel av all vold anmeldes. 

Basert på erkjennelsen av at det er en stor underrapportering av voldskriminalitet, 
kanskje særlig i nære relasjoner, kan man indikere at ca. 400 innbyggere i 
Nannestad hvert år opplever vold og mishandling. I tillegg kan ca. 160 personer 
hvert år bli utsatt for ordens- og integritetskrenkelse. 

Ulike undersøkelser – ulike måter å stille spørsmål på. 
En annen måte å skaffe seg kunnskap om forekomsten av vold i befolkningen på 
er å spørre folk om de har vært utsatt for ulike former for overgrep. I Statistisk 
Sentralbyrås levekårsundersøkelser som gjennomføres jevnlig, blir et 
representativt utvalg av befolkningen over 16 år spurt om de i løpet av det siste 
året har vært utsatt for vold eller trusler. Mellom 1987 og 2007 var andelen utsatte 
på mellom 5 og 5,5%. I 2012 sank denne andelen til 4,2 prosent og i 2015 gikk den 
videre ned til 3,5 prosent. Omregnet til antall utgjør dette omlag 150 000 personer. 
I Folkehelsas ungdomsundersøkelser, som ble gjennomført i seks ulike fylker i 
årene 2000 – 2004, oppga fire prosent av de forespurte ungdommene at de hadde 
vært utsatt for fysisk vold fra voksne i løpet av det siste året. 
Hvis en i stedet for å spørre om folk har vært utsatt for vold spør om konkrete 
hendelser (dyttet, puffet, klort, lugget, slått, sparket etc.), får en som oftest flere 
som oppgir at de har vært utsatt for dette.  
I en undersøkelse av et landsrepresentativt utvalg av personer mellom 18 og 75 år 
fra NKVTS i 2014, oppga omlag 17 prosent av begge kjønn at partneren hadde 
utsatt dem for minst en fysisk voldshandling i løpet av livet. Det var imidlertid 
mange flere kvinner (9,2 prosent) enn menn (1,9 prosent) som oppga at partneren 
hadde utsatt dem for mer alvorlig fysisk vold, slik som slag med knyttneve eller 
gjenstander, spark, kvelertak eller truet dem med våpen. I den samme 
undersøkelsen oppgav 9,4 posent av kvinnene og 1,1 prosent av mennene at de 
hadde blitt voldtatt i løpet av livet, en tredjedel av alle kvinnene og mer enn 10 
prosent av mennene oppgav å ha blitt utsatt for en form for seksuell krenkelse. 
I en undersøkelse fra NIBR i 2005 som omfattet personer mellom 20 og 55 år i 
hele landet, oppga 5,7 prosent av kvinnene og 5,6 prosent av mennene som levde, 
eller hadde levd, i et parforhold, at partneren hadde utsatt dem for minst en type av 
fysisk vold eller trusler om vold siste år. 
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I en undersøkelse fra NKVTS i 2003 av personer mellom 24 og 55 år som bodde i 
Oslo, oppga 11 prosent av mennene og ni prosent av kvinnene som levde i et 
parforhold, at partneren hadde utsatt dem for minst en av de typene trusler og 
fysiske voldshandlinger som det ble spurt om i løpet av det siste året. 
Norsk institutt for oppvekst, velferd og aldring, NOVA, fant i en undersøkelse 
av 18 og 19 åringer fra 2015 at i alt 21 prosent av ungdommene hadde opplevd 
fysisk vold fra minst en forelder i løpet av oppveksten, mens andelen som hadde 
opplevd grov vold fra minst en forelder (dvs. slag med knyttneve, gjenstand, fått 
juling), var på 6 prosent. 
I Ungdata heter det om vold: Ungdom er oftere involvert i voldsepisoder enn andre 
aldersgrupper. Volden kan ta ulik form og kan grovt sett deles inn i fysisk, psykisk 
og seksuell vold. I den siste undersøkelsen (2019) viser tallene fra ungdomstrinnet 
at 9 % av respondentene (394) har blitt utsatt for trusler om vold. Tilsvarende tall 
for Akershus var 12 % og landet som helhet 11 %. 
Gjerningspersonene kan være både voksne og jevnaldrende. Vold vurderes gjerne 
ut fra konsekvenser og styrkeforholdet mellom partene. Selv om hoveddelen av 
den volden som foregår blant ungdom ikke gir varige mén, kan grov vold i 
ungdomstiden resultere i alvorlige fysiske og/eller psykiske problemer for de det 
gjelder.  
Noen ganger er det tydelig hvem som er den aktive parten, mens det andre ganger 
er vanskelig å skille klart mellom offer og utøver. Guttene er overrepresentert i 
begge grupper. De utøver i langt større grad ulike former for vold sammenliknet 
med jentene, og de er klart oftere ofre for vold.  
Kriminalstatistikken viser en økning i vold og trusler i alle aldersgrupper fram til 
midten av 2000-tallet, for deretter å gå ned. Enkelte tall fra de aller siste årene 
tyder på at omfanget av voldslovbrudd har begynt å øke igjen.  
Kjønnslemlestelse, tvangsekteskap og menneskehandel 
Også kjønnslemlestelse og tvangsekteskap regnes som vold. I tillegg kan også 
mange former for menneskehandel ha et sterkt preg av vold. Det finnes egne 
kunnskapsmiljøer for disse områdene. Vi har foreløpig ingen omfangsundersøkelse 
på hvor mange i Norge som er blitt utsatt for kjønnslemlestelse eller 
tvangsekteskap.  
Det eksisterer kun tall på registrerte henvendelser i deler av hjelpeapparatet. 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har laget en særskilt oversikt over 
informasjonsmateriell om kjønnslemlestelse og tvangsekteskap. Du finner en lenke 
til denne oversikten i listen over eksterne kilder bakerst i denne planen.  

Kilde: NKVTS (Nasjonalt kompetansesenter for vold og traumatisk stress) 

Om mobbing – forekomst, konsekvenser og symptomer. 
Mobbing kan ha alvorlige og langvarige konsekvenser for mobbeofferet. Barn som 
er utsatt for mobbing kan utvikle vansker på flere områder. Selv om det ikke lenger 
forekommer nye mobbeepisoder, feks på skolen, kan mobbeofre slite med 
konsekvensene av mobbingen mange år etterpå. 
Forskning viser at mobbing påvirker barns fysiske og psykiske helse, så vel som 
deres sosiale og akademiske fungering. Det er påvist at noen mobbeofre utvikler 
posttraumatiske stress symptomer på lik linje med for eksempel barn som har 
opplevd naturkatastrofer. 



10

I følge Elevundersøkelsen (2017-2018), oppgav et antall elever i Nannestad at de 
blir mobbet av medelever, mobbet digitalt (på skolen) og/eller mobbet av voksne 
på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere. 

 Andeler 
Årstrinn Jenter Gutter Begge kjønn 
7. trinn 8.1% 6,4% 7,1% 

10. trinn 13,4% 12,8% 13,1% 
 Antall (beregnet ut fra prosentandel) 

7. trinn 8 5 12 
10. trinn 13 13 26 

NB: Tabellen viser at 26 elever på 7. og 10. strinn svarte, i elevundersøkelsen, at 
de ble mobbet i skoleåret 2017/18. Antallet elever som blir mobbet er derved større 
siden kun ca. 20% av elevene besvarer denne undersøkelsen årlig. Eksempelvis 
vil mobbing kunne ramme ca. 125 elever dersom man legger 7% til grunn. 

Konsekvenser for den som blir mobbet 
Symptomer på mobbing. 
Barn som blir, eller har blitt, mobbet:      

• kan klage over å ha vondt i mage eller hode 
• kan slite med angst og depresjon 
• sove dårlig 
• føle tristhet og fravær av glede 
• føle seg utestengt og alene 
• miste matappetitten 
• kan utvikle et negativt selvbilde - de begynner å tro at noe er skikkelig galt 

med dem siden de er mobbet 
• kan miste gleden over aktiviteter som var kjekke før 
• kan oppleve stress og dårlig konsentrasjon i timene 
• kan utvikle en tendens til å isolere seg, å unngå nye barn/folk eller nye 

aktiviteter-alt som kan skape utrygge omstendigheter 
• kan få problemer med å danne og beholde relasjoner i framtiden kan utvikle 

skolevegring, drop-out kan i noen tilfeller gjøre selvmordsforsøk. 
• Barna som sliter mest er de som både plager og blir plaget av andre over 

lang tid. 
Det er viktig at skolen/lærerne (og kommunen) har kunnskap om hva slags 
konsekvenser mobbing har, samt at det finnes en plan for systemisk oppfølging 
over tid av den som har blitt utsatt. 
God tjenesteyting, både av den som mobbes og den som utøver mobbingen, 
forutsetter et godt samarbeid mellom lærere, foreldre og hjelpeapparat.  

Kilde: Ella Cosmovici Idsøe / Læringsmiljøsenteret – Universitetet i Stavanger 
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Målgrupper 
Vold kan ramme i alle aldersgrupper 

 Spedbarn blir utsatt for vold og omsorgssvikt 
 Barn og unge lever i familierelasjoner preget av vold, rus og grov omsorgssvikt 
 Barn og unge opplever mobbing, trakassering og vold i barnehage, skole, 

vennegjenger eller organiserte aktiviteter 
 Eldre opplever trusler og vold fra egne barn, gjerne knyttet til rusmiddelmisbruk 
Særlig sårbare grupper 
Faktorer som kan påvirke sårbarheten er kjønn, alder, funksjonsevne, seksuell 
orientering og sosioøkonomisk bakgrunn. Sårbarheten kan også øke ved ulike 
forhold som graviditet, migrasjon og rus.  
En person kan ha en bakgrunn hvor det er flere faktorer som samtidig er med på å 
øke sårbarheten. Ofte brukes begrepet interseksjonalitet for å betone at flere 
samfunnsmessige faktorer kan påvirke hvor sårbare vi er som individer. 

Kilde: St.meld. 15 2012-2013 

Vold mot barn kan gi livsvarige skader 
 «Vold avler vold». Når barn 
vokser opp i relasjoner preget 
av vold, øker dette 
sannsynligheten for at vold blir 
et element i deres egne 
strategier for mestring, ved 
konfliktløsing eller håndtering 
av egen psykisk lidelse. 
Det er derfor avgjørende at 
vold mot barn blir forebygget, 
men også avdekket og 
forhindret så tidlig som mulig 
for å redusere skadeomfanget 
og hindre at volden går i arv. 
Utredningen «Svikt og svik» 
(NOU; 2017:12) presenterer 
resultatene fra en offentlig 
gjennomgang av saker hvor 
barn har vært utsatt for vold, 
seksuelle overgrep og 
omsorgssvikt. Målet med 
gjennomgangen var å avdekke 
mønster i offentlig systemsvikt 
og foreslå tiltak for å forebygge 
nye svik. 
Vi merker oss spesielt at utredningen viser et behov for å styrke det forebyggende 
arbeidet så vel som det offentliges innsats for å avdekke den volden og 
omsorgssvikten barn allerede utsettes for. 

Vold mot sårbare grupper 
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Mennesker som av ulike årsaker lever eller er avhengige av å oppholde seg i 
institusjoner blir også utsatt for vold. Dette kan være vold fra personale, andre 
beboere, pårørende eller lokalsamfunnet, og kan dreie seg om fysisk eller seksuell 
vold, ulike former for tvangstiltak eller annen nedverdigende behandling. 
Sårbarheten til denne gruppen kjennetegnes ved er at det kan være ekstra 
krevende å avdekke eventuelle voldsepisoder innenfor den relativt lukkede 
konteksten en institusjon utgjør. Dernest at man som mottager av en offentlig 
tjeneste ofte vil befinne seg i et avhengighetsforhold til dem som kan utøve volden.   
Noen er derfor mer sårbare for vold enn andre og disse bør ha et særskilt fokus: 

 Vold mot barn 
 Vold mot eldre 
 Vold mot personer med tilleggsproblematikk (rus/psykiatri) 
 Vold mot personer med funksjonsnedsettelse 
Ulike grader av sårbarhet må gjenspeiles i de tiltakene kommunen iverksetter. 
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Tiltaksplan – konkretisering av tiltak. 
Basert på det ovenstående presenterer denne handlingsplanen følgende tiltak: 

Tiltaksplan 2019 – 2021 
1. Nannestad kommune har en nullvisjon for vold i kommunens virksomheter og for 

hjemmeboende brukere av kommunens tjenester. 
2. Vold i nære relasjoner skal forebygges og avdekkes gjennom tidlig innsats. 
3. Kommunens innsats mot vold i nære relasjoner skal baseres på samordnede tiltak.   

 

Tiltak Ansvar Tid 

1. Det etableres en koordinatorfunksjon (med 
mandat og myndighet fra overordnet ledelse) 
som skal sikre tverrfaglig samarbeid og 
samhandling. 

Overordnet ledelse 2019 

2. Videreutvikle prosedyrer (i TQM) for tidlig 
innsats og tverrfaglig samhandling som skal 
gjelde alle virksomheter og enheter. 

Samhandlings-
koordinator i nær 
dialog med 
virksomhetslederne 

2019/2020 

3. Etablere rutiner for å samle inn og dele 
informasjon om omfanget av vold i nære 
relasjoner fra aktuelle enheter og 
virksomheter i kommunen. 

Samhandlings-
koordinator i nær 
dialog med 
virksomhetslederne 

2020/2021 

4. Det utarbeides informasjonsmateriell om 
ansattes mulighet for og plikt til å handle ved 
mistanke om vold. 

Samhandlings-
koordinator 2020 

5. Det sikres gode rutiner for 
bekymringsmeldinger fra fastleger og 
tannhelsetjenesten. 

Kommuneoverlegen 2019/2020 

6. Styrke samarbeidet med politiet i forebygging 
og håndtering av voldelige situasjoner. 

Samhandlings- og 
SLT-koordinator 2019 -> 

7. Utarbeide tiltakskort (i TQM) med rutiner og 
prosedyrer for hvordan ansatte og ledere skal 
handle ved mistanke om vold. 

Samhandlings-
koordinator i nær 
dialog med 
virksomhetsledere 

2020/2021 

8. Utarbeidelse av rapporteringsskjema (i TQM) 
for alle voldsepisoder i alle enheter. Dette 
rapporteres løpende (minimum hvert halvår) 
til samhandlingskoordinator. 

Samhandlings-
koordinator 2020 

9. Informasjon om vold i nære relasjoner gjøres 
til et tema ved foreldremøter i barnehage og 
skole. 

Virksomhetsledere 2019 -> 

10. Det igangsettes en juridisk utredning omkring 
profesjonenes opplysnings- og taushetsplikt: 
Muligheter og begrensninger for tverrfaglig 
samhandling til barnets/brukerens beste. 

Juridisk rådgiver 2019 
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Tiltak Ansvar Tid

11. Det utarbeides en plan for kompetanseheving 
og holdningsskapende arbeid overfor ansatte 
i enheter knyttet til barnehage, skole, helse- 
og omsorg. 

Samhandlings-
koordinator i nær 
dialog med 
virksomhetsledere. 

2020 -> 

12. Alle nyansatte i relevante enheter skal gjøres 
kjent med "Handlingsplan mot vold i nære 
relasjoner". 

Virksomhetsledere 2019 -> 

13. Det utarbeides en kortfattet folder med 
utvalgte kjernepunkter fra handlingsplanen 
til distribusjon blant ansatte og som 
informasjon til innbyggere i kommune. 

Samhandlings-
koordinator i 
samarbeid med 
servicekontoret 

2020 

14. Det foretas en kartlegging av behovet for 
kompetanseutvikling i alle virksomheter 
knyttet til «konfliktforebyggende 
tjenesteyting». 

Overordnet ledelse 2021 -> 

15. Temaet kjønnslemlestelse og vold tas opp i 
den forebyggende helsesamtalen til alle 
asylsøkere og flyktninger. 

Nav og 
helsestasjonen 2019 

16. Brukere og deres pårørende samt ansatte skal 
ha kunnskap om at overgrep og vold også 
skjer overfor beboere i kommunale 
institusjoner og mottakere av 
hjemmetjenester, og om kommunens 
prosedyrer og rutiner på området. 
(Gjennomgå og sikre prosedyrer og rutiner 
for å ivareta denne gruppen.) 

Virksomhetsledere 2019 

17. Brukere og deres pårørende samt ansatte skal 
ha kunnskap om at overgrep og vold også kan 
skje overfor personer med nedsatt 
funksjonsevne, og om kommunens 
prosedyrer og rutiner på området. 
(Gjennomgå og sikre prosedyrer og rutiner 
for å ivareta denne gruppen.) 

Virksomhetsledere 2019 

18. Brukere og deres pårørende samt ansatte skal 
ha kunnskap om at overgrep og vold også kan 
skje overfor eldre, og om kommunens 
prosedyrer og rutiner på området. 
(Gjennomgå og sikre prosedyrer og rutiner 
for å ivareta denne gruppen.) 

Virksomhetsledere 2019 -> 

19. Brukere og deres pårørende samt ansatte skal 
ha kunnskap om at overgrep og vold også kan 
skje overfor personer med ulik 
tilleggsproblematikk som f.eks. rus og 
psykiatri, og om kommunens prosedyrer og 
rutiner på området. (Gjennomgå og sikre 
prosedyrer og rutiner for å ivareta denne 
gruppen.) 

Virksomhetsledere 2019 

20. Det utarbeides informasjonsmateriell: «Hvem 
tar jeg kontakt med?» som skal være lett 
tilgjengelig for innbyggere i Nannestad på 
kommunens hjemmesider. 

Samhandlings-
koordinator i 
samarbeid med 
servicekontoret 

2019 
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Etterord 
I Menneskerettighetserklæringens artikkel heter det: «Enhver har rett til liv, frihet 
og personlig sikkerhet.» 
Handlingsplanen inngår i arbeidet for å forebygge at kommunens innbyggere 
opplever å få disse grunnleggende rettighetene krenket. Den vil også bidra til å 
systematisere og koordinere kommunens arbeid for å avdekke vold i nære 
relasjoner samt å sikre en god og tilrettelagt oppfølging av de involverte i de tilfeller 
hvor volden allerede er utøvd.   
Den volden som utøves i nære relasjoner vil ofte kunne innebære en ekstra stor 
belastning for de involverte. Blant annet gjennom at den kan foregå i det skjulte og 
mellom mennesker som befinner seg i et avhengighets- og/eller tillitsforhold til 
hverandre. Eksempler på slike forhold er, som vi har sett, forholdet mellom barn og 
foreldre og forholdet mellom mottager av en offentlig tjeneste og tilbyder av 
tjenesten.  
Når vold utøves mot et eller flere individer i lokalsamfunnet berører det ikke bare 
dem som står i sentrum for den volden som er utøvd, men også alle oss som 
befinner oss omkring. Enten det er i kraft av å være familie, venner, naboer, 
sambygdinger eller kollegaer. Vold angår og berører oss alle på et 
mellommenneskelig plan. 
Handlingsplanen kan ikke erstatte, men ønsker heller å oppfordre til, at hver og en 
av oss får en fornyet bevissthet omkring det ansvaret vi har for våre 
medmennesker. Enten det kommer til uttrykk gjennom at vi bryr oss når vi 
mistenker at noen lever i en hverdag hvor de utsettes for vold eller gjennom den 
måten vi selv håndterer små og store hverdagskonflikter på. 
På samme måte som vi har trengt å bli minnet på vårt ansvar for naturen og miljøet 
vi er en del av, har mange av oss kanskje nytte av å bli minnet på hvordan vi kan 
bidra til det mellommenneskelige klimaet her hvor vi bor?  
Hvis denne handlingsplanen kan bidra i så måte har den fylt en viktig funksjon. 
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Kontakt: Vold i nære relasjoner 
 

Hvis du blir utsatt for eller vil melde fra om vold/overgrep, 
kan du få hjelp og informasjon her: 

 
Akutt krise 

 Politiet: 112 / 02800 
 Legevakt: 116 117 
Omsorgssvikt 
Ved bekymring eller behov for hjelp knyttet til omsorgssvikt, kontakt 

 Barnevernets vakttelefon: 907 87 842 (08:00-15:00) 
 Romerike krisesenter: 66 93 23 10 (døgnåpent) 
 Barnevernsvakten Romerike: 64 99 32 70 (døgnåpent) 
Rus og psykisk helse 
Ved bekymring eller behov for hjelp knyttet til rus og psykisk helse, kontakt 

 Rus og psykisk helse: 406 20 479 (08:00-15:00) 
 
Husk at du også kan ringe for å drøfte din egen situasjon eller hvis du er bekymret 
for andres situasjon. 
Ikke bli sittende alene med en vond hemmelighet eller bekymring! 
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Vedlegg 1 
Tidlig inn! – Strategi for 
forebyggende innsats i Nannestad 
kommune 
Denne strategien er innarbeidet som en del av kommuneplanens samfunnsdel 
«Trekløveret»: 
God samhandling er forutsetningen for en effektiv forebyggende innstas og bygger 
på disse tre elementene: 
Men husk også: Det er aldri for 
sent med tidlig innsats! 
Bakgrunn: 
For å kunne tilby gode tjenester til 
innbyggere i alle aldersklasser, 
har Nannestad forebyggende tiltak 
og tidlig inn som grunnleggende 
strategi som skal ivaretas og 
implementeres av alle 
virksomheter og enheter i 
Nannestad kommune. 
Nasjonale og internasjonale 
forskingsresultater viser at tidlig 
innsats er det som gir best 
resultater, og at dette har en 
menneskelig og økonomisk 
gevinst i et både kortsiktig og 
langsiktig perspektiv. 
Nannestad kommune bruker omlag 200 årsverk for å yte de tjenester som er 
pålagt gjennom Helse- og omsorgstjenesteloven. Dette utgjør ca. 1/3-del av 
kommunens samlede antall årsverk. Utfordringen består i å vri deler av denne 
ressursinnsatsen fra kurative til forebyggende tiltak. Den samme utfordring gjelder 
også for øvrige tjenesteområder. 
Denne strategi innebærer: 

 Forebygging/tidlig inn handler om å forebygge risiko for uønsket utvikling for 
innbyggere i alle aldersklasser. 

 Det betyr at tiltak skal iverksettes på en mest mulig helhetlig og hensiktsmessig 
måte. 

 Forebygging er et «paraplybegrepet» på alt helsefremmende arbeid i en 
kommune, og «tidlig inn» eller tidlig innsats er beskrivende for det arbeidet som 
gjøres for å identifisere og håndtere bekymring så tidlig som mulig – med minst 
mulig innsats. 
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 Tidlig innsats handler både om tidlig alder, men også om å komme tidlig inn i 
en eventuell problemutvikling.  

 Hvis kommunen og andre i nettverket lykkes med å fange opp innbyggere som 
strever eller som er utsatt for risiko så tidlig som mulig, vil dette kunne 
forebygge utenforskap og bidra til deltakelse og mestring.  

Grunnmur: 

1. God forankring av strategiene i kommunens ledelse. 
2. Forankring i virksomhetsplaner. 
3. Tydelige strukturer og samhandlingssystemer. 
4. Samhandlingsferdigheter på alle nivåer. 
5. En langsiktig kompetanseplan ut fra strategiske behov. 
6. Jevnlig evaluering og refleksjon i samarbeidssystemet / møteplasser og 

rutiner. 
7. Motivasjon, kunnskap og verdiforankring. 
«Kjøreregler»: 

 Innbyggerne får riktig hjelp så tidlig som mulig. 
 Innbyggerne blir møtt med anerkjennelse og respekt. 
 De som saken gjelder skal involveres og har stor innflytelse på beslutninger og 

tiltak. 
 Det utvikles mest mulig lik praksis og felles kunnskap i og mellom 

virksomheter/enheter. 
 De som jobber med barn og unge har kunnskap og mot til å gripe inn ved 

bekymring. 
 Det er et forsterket fokus på samhandling, felles ansvar og innsats, i 

virksomhets-planleggingen. 
 Samhandlingssystemene er definert og fungerer godt. 
Suksessfaktorer: 

 Forebygging handler om samhandling på tvers av tjenester og at hjelpen som gis 
til de som trenger ekstra bistand er samordnet. 

 For å få til dette som et kommunalt samarbeid, er det viktig at vi har en felles 
forståelse for hva som menes med risikofaktorer (eks. levekårsutfordringer, 
sosiale problemer, helseutfordringer, vanskelige hjemmesituasjoner, 
språkutfordringer mm.), og hva som menes med risikoatferd. 

 For at kommunen skal bli trygg og ha mot til å gripe inn ved bekymring, er det 
viktig at kompetansen som kommunen allerede innehar samordnes og samkjøres 
og de ulike fagpersoner er trygge på hverandre og eget mandat og at vi tilføres 
kunnskap jevnlig (internt og eksternt). 

 Forebygging handler om et kommunalt flerfaglig fellesskap/forum som evner å 
se hele mennesket fra 0 til 100 år, og sette inn rett tiltak til rett tid.  

 For å sikre samhandling bør kommunen avsette en ressurs som har ansvar for at 
samhandlingen fungerer. 

 Bruk av felles programmer – på tvers av virksomheter og enheter - knyttet til 
innsats og veiledning (eks. foreldre-veiledningsprogram) 

 Vi har et felles ansvar og trenger hverandres blikk. I dette arbeidet vil samarbeid 
med lag og foreninger være meget viktig. 
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Eksempler på innsatsområder: 

 Tett oppfølging av familier under svangerskap og med barn i førskolealder. 
 Økt deltakelse i barnehage for familier med annen språkbakgrunn. 
 Tidlig innsats – med lav terskel - fra Familieteamet til familier med 

utfordringer. 
 Kartlegging av språkutvikling i barnehagealder. 
 Tidlig spesialpedagogisk innsats og tilpasset opplæring (satsing på 

småskoleelever). 
 Frisklivsinnsats for innbyggere med fare for å utvikle livsstilssykdommer. 
 Kartlegging av og veiledning til hjemmeboende eldre. 
 Tett oppfølging av utskrivningsklare pasienter – hverdagsrehabilitering. 
Eksempler på gevinster: 

 Redusert antall vedtak om fosterhjemsplasseringer (per innb. 0-17 år). 
 Bedre score på nasjonale prøver og eksamen. 
 Redusert frafall VGS. 
 Redusert bruk av spesialundervisning på ungdomstrinnet. 
 Redusert behov for sykehjemsplasser (per innb. 80 år og eldre). 
Implementering av strategi for forebyggende innsats: 
Som oppfølging av kommuneplanprosessen er alle virksomheter i kommunen 
pålagt å besvare disse utfordringer: 

 Hva betyr samhandling og tidlig innsats konkret for din virksomhet? 
 Hvordan kan din virksomhet vri – eller bidra til – å vri kommunens ressursbruk fra 

reparasjon, «brannslukking» og behandling til forebyggende innsats? 
 Hvilke forebyggende tiltak er aktuelle for din virksomhet? 
 Hvilke forebyggende tiltak kan din virksomhet tilby andre virksomheter? 
 Hvilke gevinster kan din virksomhet hente ut fra bedret samhandling og tidlig innsats? 

Den tverrfaglige forebyggende innsats skal koordineres fra kommunens 
administrative ledelse for å sikre gjennomføring og dokumentere effekter av denne 
innsatsen, gjennom årlige rapporteringer til kommunestyret. 
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Vedlegg 2 
Kommunens ansvar 
Kommunene er forpliktet til å forebygge og forhindre vold og overgrep: 

Menneskerettighetene 
Artikkel 3: Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet. 

FNs barnekonvensjon 
 Alle barn er født frie og er like mye verdt. 
 Alle barn har rett til et navn og en nasjonalitet. 
 Alle barn har rett til beskyttelse. 
 Alle barn har rett til best mulig helsehjelp og nok mat og drikke. 
 Alle barn har rett til å bli hørt og bli tatt hensyn til. 
 Alle barn har rett til å gå på skole. 
 Alle barn har rett til lek, fritid og hvile. 
 Alle barn har de samme rettigheter 

Krisesenterlova 
§ 1.Formålet med lova 
Formålet med denne lova er å sikre eit godt og heilskapleg krisesentertilbod til 
kvinner, menn og barn som er utsette for vald eller truslar om vald i nære 
relasjonar. 

§ 2.Krav til krisesentertilbodet 
Kommunen skal sørgje for eit krisesentertilbod som skal kunne nyttast av personar 
som er utsette for vald eller truslar om vald i nære relasjonar, og som har behov for 
rådgjeving eller eit trygt og mellombels butilbod. 
Tilbodet skal gi brukarane støtte, rettleiing, hjelp til å ta kontakt med andre delar av 
tenesteapparatet og skal omfatte: 

a) eit krisesenter eller eit tilsvarande gratis, heilårs, heildøgns, trygt og mellombels 
butilbod, og 

b) eit gratis dagtilbod, og 
c) eit heilårs og heildøgns tilbod der personar nemnde i første ledd kan få råd og 

rettleiing per telefon, og 
d) oppfølging i reetableringsfasen, jf. § 4. 
Enkeltpersonar kan vende seg direkte til krisesentertilbodet som nemnt i andre 
ledd, utan tilvising eller timeavtale. 
Kommunen skal sørgje for god kvalitet på tilbodet, mellom anna ved at dei tilsette 
har kompetanse til å ta vare på dei særskilte behova til brukarane. 
Butilbodet til kvinner og butilbodet til menn skal vere fysisk skilde. 
Departementet kan gi forskrift om krav til kompetanse hos dei tilsette og krav til 
fysisk sikring av lokale. 
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§ 3.Individuell tilrettelegging av tilbod 
Kommunen skal sørgje for at tilbodet så langt råd er blir lagt til rette slik at det kjem 
dei individuelle behova til brukarane i møte. 
Kommunen skal sørgje for å ta vare på barn på ein god måte som er tilpassa deira 
særskilte behov, og skal også sørgje for at barn får oppfylt dei rettane dei har etter 
anna regelverk. 
Kommunen skal sørgje for at brukarar av bu- og dagtilbodet får tilgang til kvalifisert 
tolk dersom det er nødvendig for at dei skal få eit fullgodt tilbod. Kommunen skal 
sørgje for rutinar for kvalitetssikring, bestilling og betaling av tolketenester. 

§ 4.Samordning av tenester 
Kommunen skal sørgje for at kvinner, menn og barn som er utsette for vald eller 
truslar om vald i nære relasjonar, får ei heilskapleg oppfølging gjennom 
samordning av tiltak mellom krisesentertilbodet og andre delar av 
tenesteapparatet. 
Tilbod og tenester etter denne lova kan inngå som ledd i samordninga av ein 
individuell plan etter anna lovgiving, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 7-1, 
pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5, psykisk helsevernloven § 4-1, og lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen §§ 28 og 33 

Barnevernloven 
§ 1-1.Lovens formål. 
Loven skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres 
helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Loven skal 
bidra til at barn og unge møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse og at alle 
barn og unge får gode og trygge oppvekstvilkår. 

§ 1-6.Barnets rett til medvirkning 
Alle barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, har rett til å medvirke i 
alle forhold som vedrører barnet etter denne loven. Barnet skal få tilstrekkelig og 
tilpasset informasjon og har rett til fritt å gi uttrykk for sine synspunkter. Barnet skal 
bli lyttet til, og barnets synspunkter skal vektlegges i samsvar med barnets alder og 
modenhet. Barn som barnevernet har overtatt omsorgen for, kan gis anledning til å 
ha med seg en person barnet har særlig tillit til. Departementet kan i forskrift gi 
nærmere regler om medvirkning og om tillitspersonens oppgaver og funksjon. 

§ 2-1.Kommunens oppgaver. 
Kommunen er ansvarlig for å utføre de oppgaver etter loven som ikke er lagt til et 
statlig organ. 
Kommunen skal ha internkontroll for å sikre at kommunen utfører oppgavene sine i 
samsvar med krav fastsatt i lov eller i medhold av lov. Kommunen må kunne gjøre 
rede for hvordan den oppfyller kravet til internkontroll. Departementet kan i forskrift 
gi nærmere bestemmelser om internkontroll. 
Kommunestyret kan beslutte at oppgaver som følger av denne loven skal legges til 
et folkevalgt organ. Dette organet, som ikke kan være kommunestyret, skal ved 
behandling av klientsaker ha 5 medlemmer. 
I hver kommune skal det være en administrasjon med en leder som har ansvar for 
oppgaver etter denne loven. 
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Administrasjonen skal utføre det daglige løpende arbeid, herunder 

a) gi råd og veiledning, 
b) treffe vedtak i henhold til loven, eventuelt innstille til vedtak, jf. tredje ledd, 
c) forberede saker for behandling i fylkesnemnda, 
d) iverksette og følge opp tiltak. 
De organer som utfører oppgaver på vegne av kommunen, jf. tredje og fjerde ledd, 
utgjør kommunens barneverntjeneste. 
Kommunen har ansvaret for nødvendig opplæring av barneverntjenestens 
personell. Personalet er forpliktet til å delta i opplæring som blir bestemt, og som 
anses nødvendig for å holde deres kvalifikasjoner ved like. Kongen kan gi 
forskrifter om opplæring 

§ 6-4.Opplysningsplikt 
Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, skal uten hinder 
av taushetsplikt melde fra til barneverntjenesten uten ugrunnet opphold 

a) når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil bli mishandlet, utsatt for 
alvorlige mangler ved den daglige omsorgen eller annen alvorlig omsorgssvikt, 

b) når det er grunn til å tro at et barn har en livstruende eller annen alvorlig 
sykdom eller skade og ikke kommer til undersøkelse eller behandling, eller at et 
barn med nedsatt funksjonsevne eller et spesielt hjelpetrengende barn ikke får 
dekket sitt særlige behov for behandling eller opplæring, 

c) når et barn viser alvorlige atferdsvansker i form av alvorlig eller gjentatt 
kriminalitet, misbruk av rusmidler eller en annen form for utpreget normløs 
atferd, 

d) når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil bli utnyttet til menneskehandel. 
De organene som er ansvarlig for gjennomføringen av barnevernloven, kan gi 
pålegg til offentlige myndigheter om å gi taushetsbelagte opplysninger når dette er 
nødvendig i forbindelse med vurdering, forberedelse og behandling av saker etter 
barnevernloven om 

a) midlertidig plassering av barn utenfor hjemmet i akuttsituasjoner, jf. § 4-6 annet 
ledd, 

b) forbud mot flytting av barn og foreløpig vedtak om omsorgsovertakelse av 
nyfødt barn før barnet har flyttet hjem, jf. §§ 4-8 og 4-9, 

c) medisinsk undersøkelse og behandling, jf. § 4-10, 
d) behandling av barn som har særlige behandlings- eller opplæringsbehov, jf. § 4-

11, 
e) omsorgsovertakelse, jf. § 4-12, 
f) samværsrett og skjult adresse, jf. § 4-19, 
g) fratakelse av foreldreansvar og adopsjon, jf. § 4-20, 
h) oppheving av vedtak om omsorgsovertakelse, jf. § 4-21, 
i) plassering og tilbakehold i institusjon uten samtykke, jf. §§ 4-24 og 4-25, 
j) plassering i institusjon uten samtykke ved fare for menneskehandel, jf. § 4-29. 
Pålegg om å gi taushetsbelagte opplysninger kan også gis i saker etter § 4-4 tredje 
ledd om pålegg om hjelpetiltak når dette er nødvendig for å unngå at et barn 
havner i en alvorlig situasjon som beskrevet i § 4-12 om omsorgsovertakelse. 
Adgangen til å gi pålegg om å gi taushetsbelagte opplysninger gjelder også ved 
rettslig prøving av fylkesnemndas vedtak. 



23

Opplysninger skal så langt som mulig innhentes i samarbeid med den saken 
gjelder, eller slik at vedkommende har kjennskap til innhentingen. Sakens parter 
skal informeres om at pålegg gis og hva dette omfatter med mindre dette kan 
hindre eller vanskeliggjøre at barneverntjenesten kan gi barnet tilstrekkelig hjelp. 
Også yrkesutøvere som opptrer i medhold av helsepersonelloven, psykisk 
helsevernloven, helse- og omsorgstjenesteloven, lov 19. juni 1997 nr. 62 om 
familievernkontorer og friskolelova plikter å gi opplysninger etter reglene i første til 
fjerde ledd. Det samme gjelder meklere i ekteskapssaker og private som utfører 
oppgaver for stat, fylkeskommune eller kommune, og de som utfører slike 
oppgaver på vegne av organisasjoner. 

Barnehageloven 
§ 21. Opplysningsplikt til sosialtjenesten og den kommunale helse- 
og omsorgstjenesten 
Barnehagepersonalet skal gi sosialtjenesten og den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten bistand i klientsaker. De skal i sitt arbeid være oppmerksom på 
forhold som bør føre til tiltak fra kommunens side, og skal av eget tiltak gi 
sosialtjenesten eller den kommunale helse- og omsorgstjenesten opplysninger om 
slike forhold. Av eget tiltak kan opplysninger bare gis etter samtykke fra klienten, 
eller så langt opplysningene ellers kan gis uten hinder av taushetsplikt. 
Opplysninger skal normalt gis av styrer. 

§ 22. Opplysningsplikt til barnevernet 
Enhver som utfører tjeneste eller arbeid etter denne loven, skal i sitt arbeid være 
oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenesten. 
Enhver som utfører tjeneste eller arbeid etter denne loven, skal uten hinder av 
taushetsplikt melde fra til barneverntjenesten uten ugrunnet opphold 

a) når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil bli mishandlet, utsatt for 
alvorlige mangler ved den daglige omsorgen eller annen alvorlig omsorgssvikt, 

b) når det er grunn til å tro at et barn har en livstruende eller annen alvorlig 
sykdom eller skade og ikke kommer til undersøkelse eller behandling, eller at et 
barn med nedsatt funksjonsevne eller et spesielt hjelpetrengende barn ikke får 
dekket sitt særlige behov for behandling eller opplæring, 

c) når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil bli utnyttet til menneskehandel. 
Enhver som utfører tjeneste eller arbeid etter denne loven, plikter også å gi 
opplysninger etter pålegg i samsvar med barnevernloven § 6-4. 

Opplæringslova 
§ 15-3. Opplysningsplikt til barnevernet 
Tilsette i skolen skal i arbeidet sitt vere merksame på forhold som kan føre til tiltak 
frå barneverntenesta. 
Tilsette i skolen skal utan hinder av teieplikta melde frå til barneverntenesta utan 
ugrunna opphald 

a) når det er grunn til å tru at eit barn blir eller vil bli mishandla, utsett for 
alvorlege manglar ved den daglege omsorga eller anna alvorleg omsorgssvikt, 

b) når det er grunn til å tru at eit barn har ein livstruande eller annan alvorleg 
sjukdom eller skade og ikkje kjem til undersøking eller behandling, eller at eit 
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barn med nedsett funksjonsevne eller eit spesielt hjelpetrengande barn ikkje får 
dekt sitt særlege behov for behandling eller opplæring, 

c) når eit barn viser alvorlege åtferdsvanskar i form av alvorleg eller gjentatt 
kriminalitet, misbruk av rusmiddel eller ei anna form for utprega normlaus 
åtferd, 

d) når det er grunn til å tru at eit barn blir eller vil bli utnytta til menneskehandel. 
Alle som utfører teneste eller arbeid etter denne lova, pliktar også å gi opplysningar 
etter pålegg i samsvar med barnevernloven § 6-4. 

§ 15-4. Opplysningsplikta til sosialtenesta 
Personalet i skolar etter denne lova skal i klientsaker gi råd og rettleiing til 
sosialtenesta. Personalet skal vere på vakt overfor forhold som bør føre til tiltak frå 
sosialtenesta, og skal av eige tiltak gi sosialtenesta opplysningar om slike forhold. 
Av eige tiltak kan opplysningar berre givast med samtykke frå eleven, eventuelt frå 
foreldra, eller så langt opplysningane elles kan givast utan hinder av teieplikta. 

§ 15-5.Plikt til å delta i arbeidet med individuell plan 
Skolen skal, når det er nødvendig for å ivareta elevanes behov for eit heilskapleg, 
koordinert og individuelt tilpassa tenestetilbod, delta i samarbeid om utarbeiding og 
oppfølging av tiltak og mål i individuell plan heimla etter anna lov og forskrift. 

§ 15-8.Samarbeid med kommunale tenester 
Skolen skal samarbeide med relevante kommunale tenester om vurdering og 
oppfølging av barn og unge med helsemessige, personlege, sosiale eller 
emosjonelle vanskar. 
Når det er nødvendig og forholdsmessig for å vareta ansvaret etter første ledd, kan 
dei samarbeidande tenestene behandle personopplysningar, inkludert særlege 
kategoriar av personopplysningar og opplysningar om straffbare forhold. 

§ 9 A-2. Retten til eit trygt og godt skolemiljø 
Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og 
læring. 

§ 9 A-3. Nulltoleranse og systematisk arbeid 
Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og 
trakassering. 
Skolen skal arbeide kontinuerleg og systematisk for å fremje helsa, miljøet og 
tryggleiken til elevane, slik at krava i eller i medhald av kapitlet blir oppfylte. Rektor 
har ansvaret for at dette blir gjort. 

§ 9 A-4. Aktivitetsplikt for å sikre at elevar har eit trygt og godt 
psykososialt skolemiljø 
Alle som arbeider på skolen, skal følgje med på om elevane har eit trygt og godt 
skolemiljø, og gripe inn mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og 
trakassering dersom det er mogleg. 
Alle som arbeider på skolen, skal varsle rektor dersom dei får mistanke om eller 
kjennskap til at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø. Rektor skal varsle 
skoleeigaren i alvorlege tilfelle. 
Ved mistanke om eller kjennskap til at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø, 
skal skolen snarast undersøkje saka. 
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Når ein elev seier at skolemiljøet ikkje er trygt og godt, skal skolen så langt det finst 
eigna tiltak sørgje for at eleven får eit trygt og godt skolemiljø. Det same gjeld når 
ei undersøking viser at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø. 
Skolen skal sørgje for at involverte elevar blir høyrde. Kva som er best for elevane, 
skal vere eit grunnleggjande omsyn i skolen sitt arbeid. 
Skolen skal lage ein skriftleg plan når det skal gjerast tiltak i ei sak. I planen skal 
det stå 

a) kva problem tiltaka skal løyse 
b) kva tiltak skolen har planlagt 
c) når tiltaka skal gjennomførast 
d) kven som er ansvarleg for gjennomføringa av tiltaka 
e) når tiltaka skal evaluerast. 
Skolen skal dokumentere kva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikta etter første 
til femte ledd. 

§ 9 A-5. Skjerpa aktivitetsplikt dersom ein som arbeider på skolen, 
krenkjer ein elev 
Dersom ein som arbeider på skolen, får mistanke om eller kjennskap til at ein 
annan som arbeider på skolen, utset ein elev for krenking som mobbing, vald, 
diskriminering og trakassering, skal vedkommande straks varsle rektor. Rektor skal 
varsle skoleeigaren. Dersom det er ein i leiinga ved skolen som står bak krenkinga, 
skal skoleeigaren varslast direkte av den som fekk mistanke om eller kjennskap til 
krenkinga. Undersøking og tiltak etter § 9 A-4 tredje og fjerde ledd skal setjast i 
verk straks. 

Straffeloven (avvergingsplikt) 
§ 196. Plikt til å avverge et straffbart forhold 
Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som unnlater gjennom anmeldelse 
eller på annen måte å søke å avverge en straffbar handling eller følgene av den, 
på et tidspunkt da dette fortsatt er mulig og det fremstår som sikkert eller mest 
sannsynlig at handlingen er eller vil bli begått. Avvergingsplikten gjelder uten 
hensyn til taushetsplikt og gjelder straffbare handlinger som nevnt i (relevante 
paragrafer) blant annet: 

 § 274 – Grov kroppsskade 
 § 282 – Mishandling i nære relasjoner 
 § 295 - Misbruk av overmaktsforhold og lignende 
 § 312 – Incest 
§§ 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 128, 129, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 
192, 193, 194, 223, 238, 239, 255, 256, 259, 274, 275, 279, 282, 283, 288, 291, 
295, 299, 312, 314, 327, 329, 355 og 357 

Helsepersonelloven 
§ 10 a. Helsepersonells plikt til å bidra til å ivareta mindreårige 
barn som er pårørende til foreldre eller søsken 
Helsepersonell skal bidra til å ivareta det behovet for informasjon og nødvendig 
oppfølging som mindreårige barn kan ha som følge av at barnets forelder eller 
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søsken er pasient med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig 
somatisk sykdom eller skade. 
Helsepersonell som yter helsehjelp til pasient som nevnt i første ledd, skal søke å 
avklare om pasienten har mindreårige barn eller mindreårige søsken og 
vedkommendes informasjons- eller oppfølgingsbehov. 
Når det er nødvendig for å ivareta behovet til pasientens mindreårige barn, skal 
helsepersonellet blant annet 

a) samtale med pasienten om barnets informasjons- eller oppfølgingsbehov og 
tilby informasjon og veiledning om aktuelle tiltak. Innenfor rammene av 
taushetsplikten skal helsepersonellet også tilby barnet og andre som har omsorg 
for barnet, å ta del i en slik samtale 

b) innhente samtykke til å foreta oppfølging som helsepersonellet anser som 
hensiktsmessig 

c) bidra til at barnet og personer som har omsorg for barnet, i overensstemmelse 
med reglene om taushetsplikt, gis informasjon om pasientens sykdomstilstand, 
behandling og mulighet for samvær. Informasjonen skal gis i en form som er 
tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger. 

Når det er nødvendig for å ivareta behovet til pasientens mindreårige søsken, skal 
helsepersonellet blant annet tilby informasjon og veiledning om aktuelle tiltak. Så 
langt det er mulig, skal det gjøres i samråd med foreldre eller andre som har 
omsorgen for søskenet. Tredje ledd bokstav b og c gjelder tilsvarende. 

§ 33. Opplysningsplikt til barnevernet 
Den som yter helsehjelp, skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som kan 
føre til tiltak fra barneverntjenesten. 
Helsepersonell skal uten hinder av taushetsplikt etter § 21 melde fra til 
barneverntjenesten uten ugrunnet opphold 

a) når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil bli mishandlet, utsatt for 
alvorlige mangler ved den daglige omsorgen eller annen alvorlig omsorgssvikt, 

b) når det er grunn til å tro at et barn har en livstruende eller annen alvorlig 
sykdom eller skade og ikke kommer til undersøkelse eller behandling, eller at et 
barn med nedsatt funksjonsevne eller et spesielt hjelpetrengende barn ikke får 
dekket sitt særlige behov for behandling eller opplæring, 

c) når et barn viser alvorlige atferdsvansker i form av alvorlig eller gjentatt 
kriminalitet, misbruk av rusmidler eller en annen form for utpreget normløs 
atferd, 

d) når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil bli utnyttet til menneskehandel. 
Helsepersonell plikter også å gi opplysninger etter pålegg i samsvar med 
barnevernloven § 6-4. 
I helseinstitusjoner skal det utpekes en person som skal ha ansvaret for 
videreformidling av opplysninger etter annet og tredje ledd. Denne personen skal 
uten ugrunnet opphold gi melder tilbakemelding på om melding etter annet ledd er 
videreformidlet. Dersom meldingen ikke er videreformidlet, skal det begrunnes. 
Melder har fortsatt et ansvar for å melde, dersom melder mener at vilkårene etter 
annet ledd er oppfylt. Personen som har ansvaret for videreformidling av 
opplysningene skal også påse at barneverntjenestens tilbakemeldinger etter 
barnevernloven § 6-7 a, uten ugrunnet opphold videreformidles til melder. 



27

Helse- og omsorgstjenesteloven 
§ 1-1. Lovens formål 
Lovens formål er særlig å: 

1. forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og 
nedsatt funksjonsevne,  

2. fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd 
og likestilling og forebygge sosiale problemer,  

3. sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv 
og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre,  

4. sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud,  
5. sikre samhandling og at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasient og bruker, 

sikre nødvendig opplæring av pasient, bruker og pårørende, samt sikre at 
tilbudet er tilpasset den enkeltes behov,  

6. sikre at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og 
verdighet og  

7. bidra til at ressursene utnyttes best mulig 
§ 3-3 a. Kommunens ansvar for å forebygge, avdekke og avverge 
vold og seksuelle overgrep 
Kommunen skal ha særlig oppmerksomhet rettet mot at pasienter og brukere kan 
være utsatt for, eller kan stå i fare for å bli utsatt for, vold eller seksuelle overgrep. 
Kommunen skal legge til rette for at helse- og omsorgstjenesten blir i stand til å 
forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep. 

Folkehelseloven 
§ 1.Formål 
Formålet med denne loven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer 
folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal 
fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra 
til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse. 
Loven skal sikre at kommuner, fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter 
setter i verk tiltak og samordner sin virksomhet i folkehelsearbeidet på en forsvarlig 
måte. Loven skal legge til rette for et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid. 

§ 3.Definisjoner 
I loven her menes med 

a) folkehelse: befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en 
befolkning 

b) folkehelsearbeid: samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller 
indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og 
somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt 
arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker 
helsen. 

§ 4. Kommunens ansvar for folkehelsearbeid 
Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige 
forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, 
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bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot 
faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen. 
Kommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler 
kommunen er tillagt, herunder ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning og 
tjenesteyting. 
Kommunen skal medvirke til at helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre 
myndigheter og virksomheter. Medvirkning skal skje blant annet gjennom råd, 
uttalelser, samarbeid og deltagelse i planlegging. Kommunen skal legge til rette for 
samarbeid med frivillig sektor. 

§ 7. Folkehelsetiltak 
Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens 
folkehelseutfordringer, jf. § 5. Dette kan blant annet omfatte tiltak knyttet til 
oppvekst- og levekårsforhold som bolig, utdanning, arbeid og inntekt, fysiske og 
sosiale miljøer, fysisk aktivitet, ernæring, skader og ulykker, tobakksbruk og 
alkohol- og annen rusmiddelbruk. 
Kommunen skal gi informasjon, råd og veiledning om hva den enkelte selv og 
befolkningen kan gjøre for å fremme helse og forebygge sykdom. 


