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1. FORORD 

Nulltoleranse for vold
Mange som utsettes for vold melder ikke fra til politi eller 
andre hjelpeinstanser. Å oppdage vold kan være vanskelig. 
Det er derfor avgjørende at kommunen har ansatte som 
kjenner til tegn og signaler på vold og at de vet hva de skal 
gjøre når de mistenker vold i nære relasjoner. Færder kom-
mune har nulltoleranse for alle typer vold. Ansatte skal så 
tidlig som mulig forebygge, avdekke og lindre helseskader 
som følge av vold i nære relasjoner.  Tiltaksplanen mot vold 
i nære relasjoner skal være et hjelpemiddel i den sammen-
heng.

Færder kommunes hovedmål innenfor folkehelse og livs-
kvalitet er at kommunens tilbud, aktiviteter og tjenester 
fremmer helse og livskvalitet. Kommunen har som delmål å 
ha en strategi for å forebygge rus, kriminalitet og vold i nære 
relasjoner. Tiltaksplanen beskriver og definerer vold i nære 
relasjoner og viser til formelle bestemmelser og samarbeids-
partnere.

Tiltaksplanen gjelder for perioden 2018 – 2022. Ansvaret for 
gjennomføring og evaluering ligger til ledergruppa barn og 
unge og ledergruppa helse og omsorg.  Det overordnede 
ansvaret er lagt til kommunaldirektørene for oppvekst og 
kunnskap og helse og omsorg. 

Kommunen har utviklet prosedyrer som benyttes når til-
feller av vold i nære relasjoner observeres.

Vold i nære relasjoner er et alvorlig folkehelseproblem. Hjelpeinstansene i Færder kommune registre-
rer en økning i antall barn og voksne som utsettes eller står i fare for å utsettes for vold i nære relasjo-
ner. Konsekvensene for den enkelte som utsettes for vold er store.  

”
TILTAKSPLANEN ER DELT I 
TRE OMRÅDER: 

Forebyggende tiltak 
Kompetansetiltak 
Hjelpetiltak
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Det er dokumentert at det er like 
skadelig for barns utvikling å 
være vitne til vold, som det er selv 
å bli utsatt for vold. 

”
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2. HVA ER VOLD – ULIKE TYPER VOLD
Vold i nære relasjoner er et standardisert begrep hvor overgriper og offer er knyttet til hverandre ved 
nære familiebånd eller på annen måte har betydning for hverandre i hverdagen.

Vold er enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom denne handlingen skader, smerter, 
skremmer eller krenker, får den andre personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutter å gjøre noe den 
vil (Isdal 2000). Vold mot barn er alle former for fysisk, psykisk eller seksuell mishandling, forsømmelse 
eller utnyttelse. Det regnes som vold mot barn når barn er vitne til vold. 

Vold i nære relasjoner omfatter: 
• Fysisk vold (eks: slag, spark, bitt, kvelertak, holding, risting, vri armen, ørefik) 
• Psykisk vold (eks: trusler, trakassering, kontrollerende atferd eller sjalusi) 
• Seksuell vold (seksuell trakassering, voldtekt, incest) 
• Materiell vold (eks: knuse eller trusler om å ødelegge gjenstander, slå i vegg/dør) 
• Sosial vold (eks: begrense kontakten med venner, familie og naboer) 
• Økonomisk vold (eks: kontroll over økonomiske ressurser) 
• Latent vold (eks: går på nåler, er på vakt og venter på volden) 
• Kjønnslemlestelse 
• Tvangsekteskap 

Vold i nære relasjoner er straffbart, uavhengig av hvem som utøver volden og hvor den finner sted. Utø-
velse av vold mot andre er forbudt i Norge og er fastslått i Straffeloven § 218-219, barneloven § 30, 3 ledd 
og i FNs barnekonvensjon. Det er bekymringsfullt at mange som utsettes for vold ikke oppsøker politi og 
hjelpeapparatet, og at hjelpeapparatet og politi ikke alltid klarer å fange opp de som trenger hjelp. Vold 
forekommer i alle samfunnslag, uavhengig av utdannelse og jobb.

2.1 Vold mot barn 
Alle barn har rett til en trygg barndom. I lov om barn og for-
eldre § 30, 3 ledd står det følgende; Barnet må ikkje bli utsett 
for vald eller på anna vis bli handsama slik at den fysiske eller 
psykiske helsa blir utsett for skade eller fare. Dette gjeld òg 
når valden brukast som ledd i oppsedinga av barnet. Bruk 
av vald og skremmande eller plagsam framferd eller annan 
omsynslaus åtferd overfor barnet er forbode.

Forskning viser at barn som utsettes for langvarig traumatisk 
stress kan påføres fysiologiske endringer i hjernen, som følge 
av stadige ”oversvømmelser” av stresshormoner. Voldsut-
satte barn har forhøyet hvilepuls, de får ofte problemer med 
oppmerksomhet, uro og impulskontroll som kan føre til 
dårlige skoleprestasjoner og dårlig sosial mestring. Det er 
dokumentert at det er like skadelig for barns utvikling å være 
vitne til vold, som det er selv å bli utsatt for vold. Barn som 
ser vold som rammer sine nærmeste, lever med den samme 
redselen som om volden skulle ramme dem selv. Situasjo-
nen påfører barnet et liv med angst, skam og hemmelighol-
delse. 

Allerede i mors liv risikerer barnet å bli påvirket negativt av 
vold (Øverlien 2012). Omkring 40 % av de barn som vokser 
opp som vitne til vold utvikler hjelpetrengende psykiske 

problemer i løpet av livet, mens 20 % av barna selv blir volds-
utøver som voksne. En regner med at de fleste voldsutøverer 
selv har opplevd vold og overgrep i sin oppvekst (NOVA-rap-
port 2007. Vold og overgrep mot barn og unge).

FNS KONVENSJON OM BARNS RETTIGHETER 
(BARNEKONVENSJONEN)
Barnekonvensjonen ble ratifisert (gjort rettslig bindende) av 
Norge i 1991, og ble en del av norsk lov i 2003. Barnekonven-
sjonen gjelder derfor som norsk lov og ved en eventuell mot-
strid mellom konvensjonen og norsk lov skal konvensjonen 
gå foran, jf. menneske¬rettsloven §§ 2 og 3. Barnekonven-
sjonen har derfor fått en sterk stilling i norsk rett. Barns rett 
til ikke å bli utsatt for vold er vernet av barnekonvensjonen. 
Beskyttelse mot vold fremgår også av generelle mennes-
kerettig-heter som Den europeiske menneskerettskonven-
sjon (EMK), men barnekonvensjonen går lenger i å gi barn 
rettigheter for vern mot vold. Barnekonvensjonen artikkel 19 
omhandler barns rett til ikke å bli utsatt for vold og overgrep 
fra foreldre og andre omsorgspersoner. I tillegg vil vi trekke 
frem § 3 og § 12.

BARNEKONVENSJONEN § 3: TIL BARNETS BESTE
Handlinger som angår barn som foretas av myndigheter og 
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2.2 Vold mot personer med utviklings-
hemming og/eller nedsatt funksjons-
evne
Temaet vold i nære relasjoner har de senere år fått økt 
oppmerksomhet og fokuset har i stor grad vært på vold og 
overgrep mot kvinner og barn. Samtidig er det noen grupper 
av voksne i samfunnet som har økt risiko for å bli utsatt for 
fysisk, psykisk, seksuell eller økonomisk vold eller omsorgs-
svikt.

Med risikoutsatt eller sårbare voksne regnes personer over 
18 år som i særlig grad kan ha behov for vern mot vold og 
overgrep, og som på grunn av sin livssituasjon i liten eller 
ingen grad er i stand til å beskytte seg selv fra skade eller ut-
nytting. Det kan være personer som får eller burde få helse-, 
omsorgs- eller sosiale tjenester på grunn av alder, sykdom 
eller funksjonshemming.

Eldre, psykisk syke, rusmisbrukere, personer med fysisk 
funksjonsnedsettelse eller utviklingshemming, er grupper 
som kan ha økt risiko i bestemte sammenhenger og særlig 
sårbare situasjoner.

Å finne sikre tall på forekomsten av vold mot personer med 
ulike funksjonshemninger er vanskelig, men andelen volds-
utsatte er høyere blant dem enn i befolkningen som helhet. 

Risikofaktorer for overgrep mot personer med utviklings-
hemming kan være:

• Begrenset mulighet for å identifisere og eventuelt flykte 
fra en voldssituasjon – ytterligere økt risiko ved at den 
utsatte fremstår som «lett offer»

• Avhengighet av andres hjelp til for eksempel personlig 
hygiene hvor intimitetsgrenser blir overskredet

• Vanskelig å si ifra dersom man blir utsatt for overgrep av 
personer man er glad i og/eller er helt avhengig av

• Manglende opplæring og kunnskap om seksualitet, 
samliv og grensesetting

I tillegg til fastlegene er det ansatte i kommunens helse- og 
omsorgstjenester i miljøarbeidertjenesten som i hovedsak er 
i kontakt med mennesker med utviklingshemming og hjem-
metjenesten med personer med nedsatt funksjonsevne. 

Vold mot eldre kan være fysiske, psykiske, seksuelle og 
økonomiske overgrep eller omsorgssvikt. Det kan dreie seg 
om enkelthendelser, gjentatte handlinger og mangel på 
riktige handlinger, som i sin tur forårsaker skade, nød eller 
lidelse. Den som utøver volden, er ofte en den eldre har tillit 
til, er avhengig av eller er sterkt knyttet til. Vold og overgrep 
mot eldre skjer i alle lag av befolkningen, og rammer begge 
kjønn.  Vold i nære relasjoner og vold mot eldre er et under-
kommunisert samfunnsproblem.

Risikofaktorer for overgrep hos eldre kan være generell 
aldersrelatert svekkelse, sykdom eller funksjonssvikt, om-
sorgsbelastning, isolasjon, redusert sosialt nettverk og/eller 
andre livsforandringer forbundet med høy alder.  Det kan 
være vanskelig å avdekke overgrep mot eldre, fordi temaet 
er tabubelagt og mange eldre lever isolert og tar lite eget in-
itiativ for å få hjelp. En annen årsak til mulig underrapporte-
ring kan være at den eldre både har et avhengighets forhold 
og et tillitsforhold til overgriper og derfor ønsker å beskytte 
overgriper. Mange eldre kan oppleve det skambelagt å bli 
utsatt for vold av sine nærmeste og/eller betrakte det som 
en privatsak.

I tillegg til fastlegene er det ansatte i kommunens helse- og 
omsorgstjenester som i hovedsak er i kontakt med eldre. 

2.3 Vold mot eldre

organisasjoner skal først og fremst ta hensyn til barnets 
beste. Staten skal sørge for at de institusjoner og tjenester 
som har ansvaret for omsorgen eller vernet av barn, har 
den standard som er fastsatt, særlig med hensyn til sikker-
het, helse, personalets antall og kvalifikasjoner så vel som 
overoppsyn.

BARNEKONVENSJONEN § 12: Å SI SIN MENING OG 
BLI HØRT
Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedrører det og 
barnets meninger skal tillegges vekt.

BARNEKONVENSJONEN § 19: BESKYTTELSE MOT 
MISBRUK
Staten skal beskytte barnet mot fysisk eller psykisk mis-
handling, forsømmelse eller utnyttelse fra foreldre og andre 
omsorgspersoner.

”
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2.4 Psykisk helse og rus
Sammenheng mellom rusbruk og vold er godt dokumentert. 
Undersøkelser av voldsrelaterte straffesaker i Norge viser at 
voldsutøver ofte er påvirket av alkohol når vold blir utøvet. 

Personer som er psykisk syke og/eller rusmisbrukere kan ha 
en høyere risiko og være mer voldelige. De fleste personer 
med psykiske lidelser har ingen voldelig adferd. Selv om de 
kan begå voldshandlinger, er ikke forskningen entydig på 
hvor mye den psykiske lidelsen bidrar til volden. Med bak-
grunn i dette har tjenesten fokus på vold i nære relasjoner. 
Personer med rusproblemer og/eller er psykisk syke, og som 
har behov for hjelpetiltak, får ofte hjelp fra flere instanser i 
kommunen; fastlege, Nav, boligsosialt team, psykisk helse og 
rus tjenesten, hjemmetjeneste. 

Krisesenterloven pålegger kommunene å gi alle voldsutsatte 
et heldøgns, trygt og midlertidig botilbud, gratis dagtilbud, 
heldøgns telefontilbud og oppfølging i reetableringsfasen. I 
evaluering av krisesenterloven påpekes det at: «Kommunens 
krisesentertilbud til grupper med tilleggsproblematikk opp-
fyller ikke lovens krav. Dette gjelder voldsutsatte med rus- og 
psykiske problemer, samt voldsutsatte med funksjonsned-
settelser». I 2016 gjennomførte Fylkesmannen i Vestfold 
tilsyn med det interkommunale krisesentertilbudet ved 
Krisesenteret i Vestfold. Tilsynet viste at det ikke gis tilbud 

ved krisesenteret for personer i aktiv rus og / eller personer med 
alvorlig psykisk lidelse. Det er i etterkant av dette etablert en inter-
kommunal arbeidsgruppe som skal utarbeide forslag til etablering 
av krisesentertilbud tilrettelagt for målgruppen. 

2.5  Æresrelatert vold   
Ære er et spørsmål om velferd, status og posisjon. Ære knyttes til 
en gruppe og enkelte i gruppen har ansvar for felles ære. Brytes 
reglene i gruppen av en eller flere mister gruppen æren; ære-
krenkende handlinger utført av en person rammer hele gruppen. 
Ærerelatert vold defineres som: « Overgrep som begås mot familie-
medlemmer som ikke tilpasser seg storfamiliens krav om fortsatt 
å tilhøre opprinnelseslandets normer og tradisjoner.» Æresvold er 
blant annet tvangsekteskap, utstøtelse, kontroll/isolasjon, æres-
drap, dumping, eksil, fysisk og psykisk vold og tvang til selvmord.

2.6 Tvangsekteskap
Ved mistanke om at en person under 18 år står i fare for å bli 
tvangsgiftet har man som offentlig ansatt plikt og ansvar for å 
ivareta personens rettigheter etter norsk lov. Det utløser også mel-
deplikten til barneverntjenesten, jfr Barnevernloven. Barnevernet 
har ansvar for å hindre at barn blir utsatt for tvangsekteskap eller 
trusler om dette.

Tvangsekteskap kan også forekomme for personer over 18 år.

2.7 Kjønnslemlestelse (omskjæring) 

Kjønnslemlestelse er straffbart i Norge. Man kan få fengselsstraff 
inntil 10 år hvis man medvirker til at en jente blir kjønnslemlestet 
eller hvis man ikke forhindrer at det skjer, dersom man hadde mu-
lighet til det. Det er lov å være kjønnslemlestet når man kommer 
til Norge, men det er ikke lov å bli kjønnslemlestet etter at man har 
flyttet hit.

Kjønnslemlestelse (KLL) er en fellesbetegnelse på ulike typer av 
inngrep på jenter og kvinner hvor ytre kjønnsdeler fjernes helt el-
ler delvis, eller påføres annen varig skade uten medisinsk begrun-
nelse. Det finnes fire typer kjønnslemlestelse ut i fra alvorlighets-
grad. Det kan være helseskadelig å være kjønnslemlestet og kan gi 
forskjellige komplikasjoner. 

Kjønnslemlestelse skjer oftest når jentene er mellom 5 og 14 år. En 
grunn til mistanke om at en jente kan stå i fare for å bli kjønnslem-
lestet, kan f.eks. være hvis man får vite at en jente i rett alder som 
er fra land hvor det praktiseres kjønnslemlestelse, skal på lang 
ferie til hjemlandet.

Mange eldre kan oppleve det 
skambelagt å bli utsatt for vold 
av sine nærmeste og/eller 
betrakte det som en privatsak.



Arbeidet med BTI i hele 
kommunen og oppmerksomheten 
på å oppdage barna tidlig, har 
gitt effekter.

”
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3. STATUS FOR FÆRDER KOMMUNE
Færder kommune har nulltoleranse for vold. Medarbeiderne skal så tidlig som mulig forebygge, avdekke og lindre helseska-
der som følge av vold i nære relasjoner. Ansatte som agerer ved bekymring er antagelig det som i størst grad kan bidra til å 
forebygge vold i nære relasjoner. 

Færder kommune har et økende antatt voldssaker. Andelen av voldssaker mottatt hos barnevernvakten i Vestfold har økt, det 
samme er tilfelle i kommunens barneverntjeneste. Det kan se ut som om skjerping av lovverk, sammen med et økt fokus på 
tema, har resultert i flere meldinger.  Barneverntjenesten er mer ute i barnehage og skole og er mer synlig enn tidligere. 
Arbeidet med bedre tverrfaglig innsats, BTI, i hele kommunen og oppmerksomheten på å oppdage barna tidlig, har gitt 
resultat.

Hvert tjenestested skal ha prosedyre for å avdekke og melde bekymring om vold i nære relasjoner. Dersom en ansatt i Færder 
kommune får kjennskap til eller har mistanke om at et barn, en ungdom eller en voksen/eldre har vært utsatt for/utsettes for 
vold, skal den ansatte umiddelbart informere sin nærmeste leder. Leder skal i samarbeid med ansatt sørge for at den lov-
bestemte meldeplikten overholdes. Det er ikke tilstrekkelig å underrette en overordnet. Meldeplikten oppfylles ved at man 
sender bekymringsmelding til barnevernet og/eller anmeldelse til politi. 

Avvergelsesplikten er i likhet med meldeplikten en selvstendig og individuell plikt til å søke å avverge kriminalitet. Dette gjø-
res ved anmeldelse til politiet eller «på annen måte». Melding til barnevernet kan således være tilstrekkelig både for å oppfylle 
meldeplikten og avvergelses plikten. Er faren akutt, er det nødvendig både med melding til barnevernet og anmeldelse til 
politiet. 

Ved mistanke om at barn/ungdom blir utsatt for vold i nære relasjoner, skal foreldrene ikke orienteres om at bekymringsmel-
dingen vil bli sendt. Fremgangsmåten drøftes alltid med barneverntjenesten. 

Ved mistanke om at eldre brukere blir utsatt for vold i nære relasjoner skal politiet kontaktes. 
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4. FORMELLE 
BESTEMMELSER
4.1 Taushetsplikt

REGLER FOR TAUSHETSPLIKT
Utgangspunktet for alle instanser er at de er underlagt taus-
hetsplikt om noens personlige forhold, jf. forvaltningsloven 
§ 13. Dette innebærer at taushetsplikten skal overholdes 
med mindre det foreligger forhold som gjør at taushetsplik-
ten viker. Dette gjelder alle tjenester. 

Lov om helsepersonell § 21 sier at Helsepersonell skal hin-
dre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om 
folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige 
forhold som de får vite om i egenskap av å være helseperso-
nell. 

Barneverntjenestens taushetsplikt følger av barnevernloven 
§ 6-7 første ledd og pålegger enhver som utfører tjeneste 
eller arbeid for et forvaltningsorgan eller institusjon etter 
barnevernloven taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13 - 
13e. Etter barnevernloven § 6-7 andre ledd utvides taushets-
pliktens område ytterligere i forhold til forvaltningsloven. 

En tilsvarende henvisning finnes i barnehageloven § 20 og 
22, Lov om sosiale tjenester i NAV § 44 og opplæringsloven § 
15-1. Helsepersonells taushetsplikt følger av helsepersonel-
loven § 21. Opplysningsplikten følger av helsepersonelloven 
§ 31-33, opplæringsloven §15-3 og barnehageloven §22 . 

FORHOLD SOM OPPHEVER TAUSHETSPLIKTEN 
Taushetsplikten er ikke til hinder for at barneverntjenesten 
gir taushetsbelagte opplysninger til for eksempel barneha-
gen dersom det foreligger samtykke fra foreldrene. Regel-
sett som åpner for samarbeid påvirkes rettslig i hovedsak av 
fem ulike regelsett om taushetsplikt. Det gjelder reglene om 

• adgangen til anonymt å formidle opplysninger 
• samtykke til å formidle opplysninger 
• retten til å meddele opplysninger uavhengig av samtyk-

ke 
• plikten til å gi opplysninger uavhengig av samtykke 
• plikten til på eget initiativ å gi opplysninger uavhengig 

av samtykke 

4.2 Samtykke
Lovbestemt taushetsplikt kan oppheves ved samtykke fra 
den som har krav på taushet, jfr. Forvaltningsloven § 13 a nr. 
1 og pasient-og brukerrettighetsloven§5-1. Et slikt sam-
tykke bør være skriftlig og nedfelt i en samtykkeerklæring. 
Taushetsplikten oppheves når det foreligger et informert 
samtykke. Med informert samtykke menes et samtykke gitt 
med forståelse for hvem som skal få opplysningene og hva 
opplysningene skal brukes til. Et slikt samtykke opphever 
taushetsplikten så langt som samtykket rekker. Det er viktig 
å merke seg at forvaltningen må vurdere samtykkets rek-
kevidde. Et samtykke kan helt eller delvis trekkes når som 
helst. 

ANONYMISERTE OPPLYSNINGER
Lovbestemt taushetsplikt oppheves når personopplysninger 
er tilstrekkelig anonymisert, jf. Forvaltningsloven § 13 anr. 2.

Meldeplikt til barneverntjenesten er et slikt unntak, jf. 
barnevernloven § 6-4 annet og tredje ledd. Melde- og 
opplysningsplikten utløses når «det er grunn til å tro» at et 
barn blir utsatt for mishandling i hjemmet eller det befinner 
seg i en av de alvorlige situasjonene som barnevernlovens 
§§ 4-10, 4-11, 4-12 og 4-24 beskriver. Den som vurderer å 
melde i fra til barneverntjenesten om et barns situasjon, må 

4.3 Meldeplikt/opplysningsplikt

Den som vurderer å 
melde i fra til 
barneverntjenesten om 
et barns situasjon, må 
ikke ha sikker viten om 
barnet befinner seg i en 
slik alvorlig situasjon. 
Det er nok at mistanken 
er såpass underbygget 
at «det er grunn til å 
tro».

”
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ikke ha sikker viten om barnet befinner seg i en slik alvorlig 
situasjon. Det er nok at mistanken er såpass underbygget at 
«det er grunn til å tro». I praksis vil det ofte være bekymring 
for barnets omsorgssituasjon eller barnets alvorlige atferds-
problem som aktualiserer melde-/opplysningsplikten. 
Meldeplikten er et selvstendig og individuelt ansvar som 
påhviler den enkelte ansatte. Hver og en må foreta en kon-
kret og skjønnsmessig vurdering av situasjonen. Det er ikke 
tilstrekkelig å underrette en overordnet. 

 Barneverntjenesten har adgang til å pålegge offentlige 
myndigheter å gi opplysninger til barneverntjenesten, jf. Bar-
nevernloven § 6-4 annet ledd. Opp¬lysningsplikt etter pålegg 
er også begrenset til forhold som faller inn under beskrivelse-
ne i §§ 4-10, 4.11, 4-12 og 4-24. 

OPPLYSNINGSRETT
I visse situasjoner har man en adgang til å gi opplysninger til 
andre instanser. For barneverntjenesten følger denne adgan-
gen av barnevernloven § 6-7 tredje ledd, jf. forvaltningsloven 
§ 13b nr. 5 og 6. Den sier at opplysninger til andre forvalt-
ningsorgan kan bare gis når det er nødvendig for å fremme 
barneverntjenestens oppgaver, eller for å forebygge vesentlig 
fare for liv eller alvorlig skade for noens helse. Barnevern-
tjenesten har også adgang til å gi opplysninger til andre når 
opplys¬ningene brukes til det formål de er innhentet for. 

4.4 Avvergelsesplikt

4.5 Kjønnslemlestelse og 
avvergelsesplikten

Avvergelsesplikten har kjønnslemlestelse spesifikt hjemlet i 
§ 2 Lov om forbud mot kjønnslemlestelse. Etter omstendig-
hetene inntrer både opplysningsplikt og plikt til å avverge 
overgrepet. Lov om forbud mot kjønnslemlestelse trådte i 
kraft 1. januar 1996. Straffenivået er senere blitt skjerpet. 
Loven fikk i 2004 en tilføyelse som pålegger helsepersonell 
og blant andre ansatte i barnehager, skoler, trossamfunn og 
religiøse ledere i trossamfunn en plikt til å prøve og avverge 
en forestående kjønnslemlestelse. Brudd på denne plikten 
kan straffes med bøter eller fengsel i inntil et år.

Avvergelsesplikten er i likhet med meldeplikten en selvsten-
dig og individuell plikt til å handle av eget tiltak.  Hver enkelt 
må selv foreta en skjønnsmessig vurdering av faren for over-
grep. Den som forsettlig unnlater å oppfylle avvergelses-
plikten, kan straffes med bøter eller fengsel. De avveininger 
man gjør, bør derfor nedtegnes skriftlig.

Dette følger av forvaltningsloven § 13 b nr. 2. 
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5. OVERSIKT OVER SENTRALE 
TJENESTER SOM ER VIKTIGE I 
ARBEIDET MOT VOLD I NÆRE 
RELASJONER 
5.1 Ansatte i Færder kommune

Ansatte som handler ved bekymring er antagelig det som i 
størst grad kan bidra til å forebygge vold i nære relasjoner. 
Etter Lov om barneverntjenester § 6-4 har alle offentlig 
ansatte opplysningsplikt til barneverntjenesten. Plikten 
gjelder både i situasjoner hvor barneverntjenesten etterspør 
opplysninger som ledd i sin utredning av en sak etter 
barnevernloven etter anmodning, men også i situasjoner 
hvor offentlig ansatte selv oppdager forhold som man 
mener at barneverntjenesten bør undersøke av eget tiltak. 
Dermed har alle offentlig ansatte en selvstendig opplys-
ningsplikt til barnevernet når det er grunn til å tro at et barn 
blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former 
for alvorlig omsorgssvikt. 

Barneverntjenesten er gitt et særlig ansvar for å sikre at 
barn som lever under forhold som kan skade deres helse 
og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. For å 
kunne ivareta dette ansvaret overfor barn som utsettes for 
vold i familien, er barneverntjenesten avhengig av å motta 
opplysninger fra andre som kjenner barnets situasjon. 

Helsepersonell: Opplysningsplikten til barnevernet, både 
etter anmodning og etter eget tiltak, gjelder også for en 
rekke yrkesutøvere med profesjonsbestemt taushetsplikt, 
blant annet helsepersonell. Meldeplikt til politiet er for 
helsepersonell regulert i straffelovens § 139 og i helseperso-
nellovens § 31. 

5.3 Politiet

Nettside: www.politiet.no/rad/vold-i-nare-relasjoner/ 

Vestfold politidistrikt prioriterer saksfeltet vold i nære rela-
sjoner høyt. Straffesakene etterforskes ved lokal driftsen-
het og det er utpekt lokal kontaktperson. Politidistriktets 
fagkoordinator for vold i nære relasjoner, seksuelle overgrep 
og forebyggende politiarbeid kan kontaktes for drøfting 
av saker, informasjon om sikkerhetstiltak og andre hjel-
peinstanser. For drøfting av voldssaker kontaktes leder for 
voldsavsnittet. For drøfting av saker vedrørende ungdom 
under 18 år, kontaktes leder for ungdomsteam. Vedrørende 
drøfting av saker som omhandler seksuelle overgrep 
kontaktes leder for SO-teamet. Politiet oppretter sak ved 
bruk av offentlig påtale når det innkommer melding om 
vold i nære relasjoner. Barnevernet/ barnevernvakten skal 
alltid varsles når politiet er på slike oppdrag (presisert i 
polititjenesteinstruks § 12-4). 

Mulige tiltak fra politiet: 
• Søknad om besøksforbud: Besøksforbud er et tiltak 

for å verne voldsutsatte i en akutt situasjon. Brudd på 
besøksforbud er straffbart og ved kommende vil bli 

5.2 SO team – Seksuelt overgrepsteam 
Færder kommune
SO-teamet skal gi råd og veiledning til innbyggere og an-
satte i Færder kommune ved mistanke om, eller avdekking 
av seksuelle overgrep mot barn og unge, eller hvor man 
mistenker at barnet/ungdommen selv har utøvd eller utøver 
seksuelle overgrep. Teamet kan også gi råd til utsatte for 
seksuelle overgrep. Teamet tilbyr drøfting og konsultasjon 
rundt konkrete bekymringer, og gir råd om handlingsalter-
nativer. Den som søker råd skal kunne forbli anonym, og kan 
selv velge å følge rådene. Dersom det fremkommer behov 
for det, kan teamet gi oppfølgingssamtaler.

Hvis det avdekkes forhold som utløser bekymring, er det 
teamets oppgave å hjelpe rådsøker med å ta kontakt med 
hjelpeapparatet. I alvorlige tilfeller har teamet meldeplikt til 
barnevern og politi på lik linje med andre tjenester. Over-
grepstemaet kan bistå rådsøker ved behov for medisinsk 
undersøkelse og kontakt med politiet.

SO-teamet er tverrfaglig sammensatt, og består av helse-
søster, psykolog og representant med barnevernfagligkom-
petanse, og holder til i Familien Hus. Ved behov for konsul-
tasjon kan teamet kontaktes pr telefon eller e-post. Teamet 
har fast møtetid, men kan også komme sammen raskt ved 
behov. 

Kontaktinformasjon: 
Forebyggende helsetjenester, telefon: 408 01 230 eller 
Barneverntjenesten, telefon: 951 93 510

https://www.politiet.no/rad/vold-i-nare-relasjoner/
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5.6 Alarmtelefonen for barn og unge
Alarmtelefonen er en gratis nødtelefon for barn og unge. 
Barn, unge, foreldre og andre som er bekymret for et barns 
situasjon kan kontakte alarmtelefonen for å formidle sin 
bekymring og behov for hjelp. Nødtelefonen er åpen når 
barneverntjenestene er stengt. Alarmtelefonen fungerer 
som et supplement til det kommunale barnevernet og 
Barnevernvakta i Vestfold.

5.7 Incestsenteret i Vestfold

Nettside: http://incestsenteretivestfold.no/

5.8 Statens Barnehus i Sandefjord

5.9 Ambulerende voldtektsmottak i 
Vestfold. SO – teamet, fra 14 år

Overgrepsmottaket i Vestfold er tilbud for kvinner og menn 
over 14 år, som nylig har vært utsatt for seksuelt overgrep, 
voldtekt, voldtektsforsøk eller lignende seksuelle krenkel-
ser.

Overgrepsmottaket tilbyr akutt behandling og rådgivning. 
Tilbudet er gratis og åpent hele døgnet.
Du kan ringe overgripsmottaket hele døgnet alle dager: 
116117 eller 33 48 20 30.

Du kan også kontakte legevakten, fastlegen din eller politiet. 
Politi: 112

5.10 Familievernkontoret

Nettside: 
https://www.bufdir.no/Familie/Kontor/Vestfold/
Telefon (08:00-15:30): 466 18 180
Åpningstider: 08:00-15:30

5.5 Barnevernvakta

Barnevernvakta i Vestfold er en interkommunal akutt-
beredskap for barneverntjenestene i Vestfold politidistrikt. 
Barneverntjenestene har organisert sin akuttberedskap på 
kveld, natt og helg gjennominterkommunalt samarbeid, 
med Tønsberg kommune som vertskommune. Barnevern-
vakta i Vestfold er lokalisert på Tønsberg politistasjon. 
Barnevernvakta har åpnet på kveldstid fra kl. 17, og på natt 
og dagtid i helgene. 

På natt, og dagtid i helger, nåes barnevernvakta via politiet. 
Telefon: 02800
Nettside: https://barnevernvakten.no/kommuner/ferder

Statens Barnehus tilrettelegger dommeravhør og medisinske 
undersøkelser og koordinerer det tverrfaglige samarbeidet etter 
henvisning fra politiet. Barnehuset tilbyr også korttidsterapi, opp-
følging og behandling og har tilbud om rådgiving og konsultasjon 
til offentlige aktører og privatpersoner. Barnehuset er et tverrfag-
lig kompetansesenter for barn, ungdom og voksne personer med 
utviklingshemming som har vært utsatt for eller er mistenkt utsatt 
for vold eller seksuelle overgrep. Barnehuset er også for de som 
har vært vitne til vold eller seksuelle overgrep. Statens barnehus 
Sandefjord dekker fylkene Buskerud, Vestfold og Telemark. På 
barnehuset gjennomføres tilrettelagt avhør, det vil si et lyd- og 
bildeopptak av barnet forklaring.

Telefon: 474 89 933
Nettside: https://www.statensbarnehus.no/barnehus/sta-
tens-barnehus-sandefjord/velkommen-til-barnehuset-i-san-
defjord/

5.4 Krisesenteret Vestfold

Krisesenteret i Vestfold har som formål å bistå kvinner, 
menn og barn utsatt for vold i nære relasjoner- og partner-
vold. Krisesenteret er et midlertidig bo- og beskyttelsestil-
bud. Krisesenteret har også et eget dagtilbud ved senteret, 
hvor voksne og barn kan få tilbud om samtaler. Krisesen-
teret ligger i Tønsberg, og dekker Vestfoldkommunenes 
lovpålagte Krisesentertilbud. Krisesenteret er bemannet 
hele døgnet. Nettside: http://www.krisenett.no

vurdert pågrepet
• Mobil voldsalarm: Voldsalarm bør kunne utleveres 

innen 24 timer. Tiltaket er et midlertidig tilbud av 3 
         måneders varighet. Forlengelse er mulig, det vil da     
         foretas ny og utvidet trusselvurdering. Tiltaket er ment    
         forebyggende, slik at voldsutøver vil bli orientert om at     
         alarm er utlevert

Telefon Tønsberg politistasjon: 33 34 44 00 

Bistand av advokat 
Ofre for vold i nære relasjoner vil som regel ha rett til bistand 
av advokat. En samtale med advokat før innlevering av 
anmeldelse til politiet er å anbefale. Voldsofre kan, dersom 
saken er anmeldt, søke voldsoffererstatning fra staten. Skje-
ma kan fås hos politiet. 

Melding til politiet 
Alle har plikt til å hindre visse former for kriminalitet gjen-
nom å anmelde eller på annen måte avverge forholdet, jf. 
straffeloven § 139. Denne avvergeplikten går foran lovbe-
stemt taushetsplikt.  For helsepersonell er denne plikten 
også omtalt i helsepersonell loven § 31. 

Når Barnevernvakta i Vestfold er åpen, settes telefonene automa-
tisk over til dem.

http://incestsenteretivestfold.no/
https://www.bufdir.no/Familie/Kontor/Vestfold/
https://www.bufdir.no/Familie/Kontor/Vestfold/
https://barnevernvakten.no/kommuner/ferder
https://www.statensbarnehus.no/barnehus/statens-barnehus-sandefjord/velkommen-til-barnehuset-i-sandefjord/
https://www.statensbarnehus.no/barnehus/statens-barnehus-sandefjord/velkommen-til-barnehuset-i-sandefjord/
https://www.statensbarnehus.no/barnehus/statens-barnehus-sandefjord/velkommen-til-barnehuset-i-sandefjord/
 http://www.krisenett.no
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5.11 Alternativ til vold i Vestfold

Nettside: http://atv-stiftelsen.no/avdeling/vestfold/#
Telefon (mandag-fredag 09:00-15:00): 452 33 104

ATV-Vestfold har tilbud om behandling til menn som utø-
ver vold mot sin partner eller eks-partner. ATV tilbyr både 
enkeltsamtaler og gruppebehandling.  Familievernkontoret 
tilbyr kvinner som har vært utsatt for vold av sin nåværende 
samlivspartner som mottar behandling i ATV egen oppføl-
ging. ATV tilbyr også oppfølging til barn som har vært utsatt 
for familievold. Dette er et familietilbud som tilbys til alle 
medlemmene i familien. ATV har eget behandlingstilbud til 
ungdom som er voldsutøverer. Det er ikke behov for henvis-
ning til ATV, man kan selv ta kontakt.

5.12 Tannhelsetjenesten

Tannhelsetjenesten og barneverntjenesten har årlige sam-
arbeidsmøter der prosedyrer for bekymring og samarbeid 
rundt barn som bekymrer er tema. Det er inngått en samar-
beidsavtale mellom tjenestene.

5.13 Røde kors-telefonen om tvangs-
ekteskap og kjønnslemlestelse
Nettside: https://www.rodekors.no/om-rode-kors/lo-
kalforeninger-og-distrikter/oslo/aktiviteter/kvinner/
rode-kors-telefonen-for-tvangsekteskap-og-kjonnslem-
lestelse/

Telefon: 815 55 201

5.14 Kompetanseteamet mot tvangs-
ekteskap og kjønnslemlestelse
Kompetanseteamet er et nasjonalt tverretatlig fagteam 
som bistår hjelpeapparatet i konkrete saker som omhandler 
tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller andre former for 
æresrelatert vold.

Kompetanseteamet veileder både første- og andrelinjetje-
nestene, for eksempel politi, barnehager, skoler, asylmot-
tak, helsestasjon, barnevernstjenesten, krisesentre, norske 
utenriksstasjoner og UDI.

Utsatte over 18 år kan også ta kontakt for å få hjelp.

Kontakt Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og 
kjønnslemlestelse på:
Telefon (mandag-fredag kl 9:00-15:00): 478 090 50

5.15 Vern for eldre

Nettside: 
http://www.vernforeldre.no/index.php/kontakt-oss/

http://atv-stiftelsen.no/avdeling/vestfold/#
https://www.rodekors.no/om-rode-kors/lokalforeninger-og-distrikter/oslo/aktiviteter/kvinner/rode-kors-telefonen-for-tvangsekteskap-og-kjonnslemlestelse/
https://www.rodekors.no/om-rode-kors/lokalforeninger-og-distrikter/oslo/aktiviteter/kvinner/rode-kors-telefonen-for-tvangsekteskap-og-kjonnslemlestelse/
https://www.rodekors.no/om-rode-kors/lokalforeninger-og-distrikter/oslo/aktiviteter/kvinner/rode-kors-telefonen-for-tvangsekteskap-og-kjonnslemlestelse/
https://www.rodekors.no/om-rode-kors/lokalforeninger-og-distrikter/oslo/aktiviteter/kvinner/rode-kors-telefonen-for-tvangsekteskap-og-kjonnslemlestelse/
http://www.vernforeldre.no/index.php/kontakt-oss/
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6. TILTAKSPLAN
6.1 Forebyggende tiltak

TILTAK 1: Avdekke vold i nære relasjoner – gravide
Jordmor spør alle gravide som er i svangerskapsomsorgen 
om vold.
Ansvar: Helsestasjonen
Status: Eksisterende tiltak

TILTAK 2: Hjemmebesøk til foreldre som har fått barn
Alle foreldre til nyfødte får hjemmebesøk av jordmor og/
eller helsesøster. Det stilles rutinemessig spørsmål om vold i 
nære relasjoner. Barnet kles av ved helseundersøkelser for å 
avdekke tegn på vold og overgrep. Jfr retningslinjer for helse-
stasjon og skolehelsetjenesten pkt. 4.14
Ansvar: Helsestasjonen
Status: Eksisterende tiltak

TILTAK 3: Avdekke vold i hjemmet – barn mellom 0-6 år
Rutinemessig spørsmål om vold i nære relasjoner under 
konsultasjon på helsestasjonen.
Ansvar: Helsestasjonen
Status: Eksisterende tiltak

TILTAK 4: Avdekke kjønnslemlestelse – barn 0-6 år
Helsesøster spør foresatte fra land hvor omskjæring prakti-
seres, ved hjemmebesøk og konsultasjon. Påminnelse om at 
dette er straffbart i Norge.
Ansvar: Helsestasjonen
Status: Eksisterende tiltak

TILTAK 5: Avdekke vold i nære relasjoner hos barn som går 
i barnehage
Uro for og rundt et barn drøftes i møtestrukturer (BTI).
Ansvar: Styrer
Status: Eksisterende tiltak

TILTAK 6: Avdekke vold i nære relasjoner- barn mellom 6 – 
15 år
Vold i nære relasjoner er tema i skolestartundersøkelser 
og andre konsultasjoner i skolehelsetjenesten. Barnet kles 
av ved helseundersøkelser for å avdekke tegn på vold og 
overgrep. Jfr. retningslinjer for helsestasjon og skolehelsetje-
nesten pkt 4.14. Temaet tas inn i Skolestartundersøkelsen. 
Ansvar: Skolehelsetjenesten
Status: Eksisterende og under arbeid

TILTAK 7: Undervisning i samarbeid med incestsenteret på 
4. trinn på alle skoler i Færder kommune
Ansvar: Skolehelsetjenesten
Status: Eksisterende

TILTAK 8: Avdekke tvangsekteskap og æresrelatert vold, 
negativ sosial kontroll– barn og ungdom i skolen
Samarbeid mellom Flyktning og innvandrertjenesten, FINT, 
ansatte i skole, NAV, skolehelsetjeneste, det samordnede 
lokale kriminalitetsforebyggende arbeidet, SLT, barnevern og 
andre.
Ansvar: Skole og skolehelsetjeneste

Status: Arbeidsgruppe er etablert

TILTAK 9: Undervisningsprogram i skolen, 2., 5. og 8. trinn
Barneverntjeneste besøker alle elever på 2., 5. og 8. trinn. 
På 2. og 5. trinn viser vi filmen «Hvem kan hjelpe Jesper?» 
og «Hvem ser Johanne?  I 8. trinn vises annen relevant film.  
Fokus er hvem man skal si fra til hvis man har det vanskelig. 
Tema er bl.a. rus og vold. Barneverntjenesten samarbeider 
tett med lærer og helsesøster.
Ansvar: Barneverntjenesten
Status: Eksisterende tiltak

TILTAK 10: Etablere en drøftings arena om tema vold i 
nære relasjoner på tvers av sektorer og aldergrenser
Tverrfaglig og tverretatlig sammensatt drøftings arena, faste 
møter og ved behov.
Ansvar: Under avklaring – ledergruppa barn og unge/voksne 
sørger for avklaring
Status: Etableres høsten 2018

TILTAK 11: Foreldreveiledning
Ulike foreldreveiledningsprogrammer. 
Ansvar: Helsestasjonen, FINT, barneverntjenesten/RMU
Status: Eksisterende tiltak

TILTAK 12: Avdekke vold mot eldre
Ansatte som jobber med eldre har tema vold mot eldre på 
dagsorden i faste møter.
Ansvar: Virksomhetsledere i helse- og omsorgssektoren 
Status: Oppstart 2018

TILTAK 13: Avdekke vold mot funksjonshemmede
Ansatte som arbeider med mennesker med nedsatt 
funksjonsevne har vold som tema på faste møter. 
Ansvar: Ledere
Status: Eksisterende tiltak

TILTAK 14: Avdekke vold mot rusavhengige og psykisk 
syke
Ansatte som jobber med rusavhengige og psykisk syke har 
tema vold i nære relasjoner som tema på faste møter.
Ansvar: Ledere
Status: Eksisterende

TILTAK 15: Avdekke vold mot rusavhengige og psykisk 
syke
Saksbehandler ved tjenestekontor spør alle som søker 
tjeneste for psykisk helse og/eller rus om vold, som en del av 
kartleggingen.
Ansvar: Leder
Status: 2019

Se også handlingsplan mot radikalisering og 
ekstremisme på nettsiden:
https://www.faerder.kommune.no/tjenester/barneha-
ge-skole-og-familie/familiens-hus/for-ansatte/handlings-
plan-mot-radikalisering-og-ekstremisme/

https://www.faerder.kommune.no/tjenester/barnehage-skole-og-familie/familiens-hus/for-ansatte/handlingsplan-mot-radikalisering-og-ekstremisme/
https://www.faerder.kommune.no/tjenester/barnehage-skole-og-familie/familiens-hus/for-ansatte/handlingsplan-mot-radikalisering-og-ekstremisme/
https://www.faerder.kommune.no/tjenester/barnehage-skole-og-familie/familiens-hus/for-ansatte/handlingsplan-mot-radikalisering-og-ekstremisme/
https://www.faerder.kommune.no/tjenester/barnehage-skole-og-familie/familiens-hus/for-ansatte/handlingsplan-mot-radikalisering-og-ekstremisme/
https://www.faerder.kommune.no/tjenester/barnehage-skole-og-familie/familiens-hus/for-ansatte/handlingsplan-mot-radikalisering-og-ekstremisme/
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6.2 Kompetansehevende tiltak

TILTAK 16: Øke kompetansen hos ansatte i Færder 
kommune om vold i nære relasjoner
Ansatte i kommunen skal kjenne til tiltaksplanen mot vold i 
nære relasjoner. 
Ansvar: Ledere
Status: 2018 – 2022

TILTAK 17: Øke kompetansen hos ansatte i Færder 
kommune om å snakke med foresatte/innbyggere om 
vanskelige tema
Ansatte skal øve på ferdigheter – den nødvendige samtalen.
Ansvar: Ledere
Status: Er i gang men må videreutvikles som ferdighetstre-
ning – etablere arenaer

TILTAK 18: Øke kompetansen om traumebevisst omsorg, 
TBO, for ansatte som jobber med barn og unge i Færder 
kommune
Oppvekst og kunnskap har en plan for kompetanseheving: 
TBO- traumebevisst omsorg
Ansvar: Barneverntjenesten, Ressurssenter for mennesker 
med utviklingsmuligheter, RMU, og helsestasjonen
Status: Er i gang

TILTAK 19: Øke kompetansen hos ansatte i Færder 
kommune om å snakke med barn og unge om vanskelige 
tema
Avvikle en fagdag om tema. Etablere arena for ferdighetstre-
ning
Ansvar: Ledergruppa barn og unge/ledergruppa helse og 
omsorg
Status: 2019

TILTAK 20: Informasjonsmateriell om vold i nære relasjo-
ner til innbyggerne gjøres tilgjengelig på kommunens 
hjemmeside
Ansvar: Tverretatlig gruppe (vold i nære relasjoner) og 
Servicesenteret
Status: 2018

6.3 Hjelpetiltak

TILTAK 21: Barneansvarlig i Tjeneste for psykisk helse og 
rus
Det opprettes barneansvarlig i tjeneste for psykisk helse og 
rus for å påse at barn av psykisk syke eller/og rusmisbrukere 
får nødvendig informasjon og oppfølging.
Ansvar: Ledere
Status: 2018 /2019

TILTAK 22: Færder kommune har et fast team med kom-
petanse på feltet som tar imot henvendelser/konsulta-
sjoner på alle typer voldsproblematikk
Teamet møtes til faste tider, og teamets medlemmer kan 
kontaktes ved akutte hendelser for veiledning. 
Ansvar: Leder av teamet
Status: Ikke etablert – må diskuteres og etableres høst 18-
vår 19

TILTAK 23: Prosedyrer/rutiner ved mistanke om vold 
utarbeides i alle tjenester og gjøres tilgjengelig for alle 
ansatte
Prosedyrene/rutinene gås igjennom årlig og ligger tilgjenge-
lig i kommunens kvalitetssystem. 
Ansvar: Leder for den enkelte tjeneste
Status: 2018 

TILTAK 24: Tiltakskort til alle ansatte: – En veileder ved 
mistanke om vold – Kunnskap til å se – mot til å handle
Tiltakskortet gir en tydelig veiledning i hva ansatte skal se 
etter og hvem som skal kontaktes i situasjoner knyttet til 
vold. 
Ansvar: Leder for den enkelte tjeneste
Status: Tiltakskort utarbeides høst 2018 
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7. VEDLEGG
Politiets nettside vedr. vold i nære relasjoner:
https://www.politiet.no/rad/vold-i-nare-relasjoner/

TILTAKSKORT

Vold i nære relasjoner  
En veileder ved mistanke om vold

Vold i nære relasjoner er forbudt og medfører store 
folkehelseutfordringer.

Vold i nære relasjoner er synlig og usynlig
og finnes i flere former (fysisk, psykisk, materiell, 
seksuell, kontrollerende, økonomisk, latent). 

Volden kan være vanskelig å oppdage, derfor er det 
nødvendig at vi i hjelpeapparatet har kunnskap til å se 
tegn og symptomer, mot til å stille spørsmål og bistå 
den utsatte til å oppsøke hjelp.

 PSYKISKE TEGN
• Redsel, uro, angst, konsentrasjonsproblemer
• Depresjon, mareritt, redusert selvfølelse, selvmordstanker

FYSISKE TEGN
• Sår og skader på kroppen
• Svimmelhet, søvn- og spiseforstyrrelser
• Kroppslige smerter, vondt i magen, hodet, ryggen m.m.

SIGNALER
• Økt bruk av legemiddel og alkohol
• Hyppige sykemeldinger og legebesøk
• Avtaler som ofte blir endret/kansellert
• Personen kommer sjeldent alene til avtalene
• Personen er stadig uten penger
• Knuste eiendeler (ved hjemmebesøk)

«Mange jeg treffer i min jobb har vært utsatt 
for vold eller trusler om vold fra sin partner 
eller annen nær familie. Derfor har jeg begynt 
å spørre»:

• Har du noen gang vært redd for en som står deg nær?
• Er det mye krangling hjemme?
• Blir du kontrollert, truet eller latterliggjort?
• Blir gjenstander kastet, knust eller ødelagt?
• Har du blitt tvunget til seksuelle handlinger du ikke ønsker?

SPØRSMÅL FOR DE SOM HAR BARN
• Er du bekymret for barnet ditt?
• Hvor er barna når det oppstår konflikter og vold?

Dersom personen svarer ja, på ett eller flere spørsmål, 
gå videre til punkt 3!

KONTAKT AKUTTE HJELPETILTAK
Det kan være vanskelig å se alvoret i situasjonen, og å komme seg ut av en 
voldelig relasjon på egen hånd. Vold er forbudt ved norsk lov, og det finnes 
hjelp. Alle de akutte hjelpetiltakene er gratis. Det beste er om du sammen med 
personen ringer aktuelt hjelpetiltak og får laget en avtale. Som ansatt kan man 
ta kontakt med hjelpetiltakene for drøfting og veiledning.

NB:
Som ansatt har du opplysningsplikt til politi, ved fare for liv og helse, jf. Straffeloven §196
Som ansatt har du meldeplikt til barnevernet, ved bekymring for barn, jf. Barnevernloven §6-4

POLITI - TLF: 02800
Vestfold Politidistrikt: 33 34 44 00
Familievoldskoordinator: 33 34 44 00
Familievoldskoordinator i politiet kan tilby en uformell samtale.
Politiet kan gi hjelpetiltak, som besøksforbud og voldsalarm.
Alle former for vold kan anmeldes.

LEGEVAKT - TLF: 116 117
Adresse: Sikringsalgaten 9a, 3117 Tønsberg   

Trenger personen legetilsyn? Det er viktig at evt. skader/merker blir 
dokumentert og behandlet av helsepersonell. På legevakta har man rett på 
gratis undersøkelse når man er utsatt for vold i nære relasjoner.

BARNEVERNTJENESTE - TLF: 951 93 510
Barnevernvakt: 333 10 203
Barnevernet skal undersøke bekymringsmeldinger, og kan tilby hjelpetiltak 
og bidrar til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår. Barnevernvakten er 
barnevernets akuttberedskap i helger og på kveldstid.

KRISESENTER - TLF: 333 59 191
Krisesenteret er et tilbud til voldsutsatte kvinner, menn og deres barn. 
Døgnåpen krisetelefon, og tilbyr samtaler med veiledning og bearbeiding 
samt bistand til ivaretagelse av barn. Bistår til kontakt med andre instanser, 
og tilbyr et midlertidig botilbud ved behov for beskyttelse.

1

2

3

https://www.politiet.no/rad/vold-i-nare-relasjoner/
https://www.politiet.no/rad/vold-i-nare-relasjoner/
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HANDLINGSVEILEDER - vold i nære relasjoner

Jeg er urolig, hva gjør jeg? 

ANALYSER UROEN DIN
a) Hvilke signaler har du sett eller hørt?
b) Loggfør din uro

Politi: 02800
Barnevernsvakta: 33 31 02 03
Barneverntjenesten: 951 93 510
SO-team Færder: 33 40 20 00

1

DRØFT UROEN DIN - FØLGE BTI HANDLINGSVEILEDER
a) Med en kollega som også kjenner barnet
b) Informer leder 
c) Oppsummer og systematiser din uro/bekymring
d) Den ansatte/leder kan drøfte uroen/bekymringen med:
 1. Barneverntjenesten
 2. Seksuelt overgrepsteam (SO-teamet) i kommunen

2

VED UKLAR BEKYMRING 
VEDRØRENDE BARNETS ATFERD
1) Snakk med barnet. Bruk anledningene, lag tid og rom.

2) Planlegg den nødvendige samtalen med foresatte:
 a) Presentere observasjoner, ikke konklusjoner
 b) Deler foresatte din bekymring?

3) Oppsummer samtalen med leder, er vi fortsatt bekymret?
 a) Loggfør samtalene du har hatt med barn og foreldre,  
      og oppsummering med leder
 b) Den ansatte/leder kan drøfte bekymringen med:
  1. Barneverntjenesten
  2. Seksuelt overgrepsteam (SO-teamet) i 
       kommunen

VELG FREMGANGSMÅTE 
 
ER DET FARE FOR LIV OG HELSE?

• Kontakt politiet: 02800 
• Kontakt barneverntjenesten: 951 93 510 

        Eventuelt barnevernvakta: 33 31 02 03

VED FARE FOR FYSISK OG PSYKISK VOLD, OVERGREP, 
OMSKJÆRING, BORTFØRING:

• Kontakt barnevernet og drøft videre saksgang. 
• NB: Foresatte skal ikke kontaktes!

        Jf. Avvergelsesplikten straffeloven §139 som går foran  
        taushetsplikten. Det er straffbart å unnlate å 
        avverge fremtidige alvorlige straffbare handlinger. 

KONSULTASJON OG BISTAND VED MISTANKE OM OVER-
GREP/VOLD MOT BARN OG UNGE:

• Barneverntjenesten: 951 93 510
• SO-teamets medlemmer; barneverntjenesten, forebyg-

gende helse og helsestasjonen: 408 01 230

Dersom lederen din ikke ønsker å gjøre noe med saken, og du mener at det er grunn til å tro at barnet utsettes for omsorgssvikt, blir 
mishandlet og/eller har vedvarende atferdsvansker, skal du i følge loven på eget initiativ sende en bekymringsmelding til barnevernet 
(jf. Barnehage- og opplæringsloven). Ved høy bekymring skal du ringe politiet parallelt. 
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