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Oslo, 26.03.10 
 
 
Sindre Berge/s/ 
leder av ungdomsrådet         
 



 

Sak 11/10    Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 06.04.10 - 
Ungdomsrådet  

 
Arkivsak: 201000019 
Arkivkode: 026.2 
Saksbehandler: Irene Borge-Hansen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Ungdomsrådet 06.04.10 11/10  
 
GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSKART TIL MØTE 06.04.10 - 
UNGDOMSRÅDET  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 06.04.10 godkjennes 
 
 
 
 
 
Oslo, 23.03.10 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 12/10    Godkjenning av protokoll fra møte 01.03.10 - 
Ungdomsrådet  

 
Arkivsak: 201000018 
Arkivkode: 026.2 
Saksbehandler: Irene Borge-Hansen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Ungdomsrådet 06.04.10 12/10  
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 01.03.10 - UNGDOMSRÅDET  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møtet 01.03.10 godkjennes 
 
 
 
 
 
Oslo, 23.03.10 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 13/10    Bydel Nordstrand - referat fra startmøte for 
budsjettoppfølging 2010  

 
Arkivsak: 200900326 
Arkivkode: 121.9 
Saksbehandler: Inge Olav  Solli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 25.03.10 32/10  
Arbeidsmiljøutvalg 06.04.10  
Eldrerådet 06.04.10 26/10  
Medbestemmelsesutvalg 06.04.10  
Rådet for funksjonshemmede 06.04.10 28/10  
Ungdomsrådet 06.04.10 13/10  
Byutvikling, miljø og samferdsel 06.04.10  
Barn, ungdom og kultur komite 06.04.10 16/10  
Helse- og sosialkomite 06.04.10  
Bydelsutvalget 15.04.10  
 
 
BYDEL NORDSTRAND - REFERAT FRA STARTMØTE FOR 
BUDSJETTOPPFØLGING 2010  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i råd, utvalg og komiteer. 
 
Til komiteer og råd:  
Referat fra startmøte for budsjettoppfølging 2010 tas til orientering. 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Referat fra startmøte for budsjettoppfølging 2010 tas til orientering. 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Referat fra startmøte for budsjettoppfølging 2010 tas til orientering. 
 
Til bydelsutvalget:  
Referat fra startmøte for budsjettoppfølging 2010 tas til orientering. 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Brev datert 26.02.2010 fra Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester med vedlagt 
referat. 
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BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
I brev datert 26.02.2010 fra Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester med vedlagt referat 
forutsettes det at saken legges fram for bydelsutvalget. 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Budsjett 2010 og Regnskap 2009. 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Faktaopplysninger 
Alle bydeler innkalles i februar måned til Startmøte i regi av Byrådsavdeling for eldre og 
sosiale tjenester. Formålet er en gjennomgang av økonomisk status for hver enkelt bydel – med 
spesielt fokus på risikovurderinger tilknyttet årsbudsjett 2010.  Etter Startmøte konkluderes det 
hvilke bydeler som skal følges opp særskilt gjennom BØS. 
 
Sammendrag  
Bydelens økonomiske situasjon ble presentert av bydelsdirektør.  Etter Startmøte er det 
konkludert med at Bydel Nordstrand ikke skal følges opp særskilt gjennom BØS i 2010. 
  
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
Bydel Nordstrand er vurdert til å inneha risiko på inntil 15-20 mill kr i 2010.  Ettersom bydelen 
har en avsetning på 26 mill kr er det vurdert som liten risiko for at bydelen går med merforbruk 
i 2010. 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Det foreligger ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser. 
 
Ytterligere vurdering 
 
 
 
 
 
Oslo, 10.03.2010 
 
 
 
Per Johannessen /s/      Inge Olav Solli /s/ 
bydelsdirektør       økonomisjef 
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Sak 14/10    Handlingsplaner for barn i vanskelige livssituasjoner 
2010 - 2012  

 
Arkivsak: 201000295 
Arkivkode: 058.3 
Saksbehandler: Nina Kristine Lyng 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsmiljøutvalg 06.04.10  
Medbestemmelsesutvalg 06.04.10  
Ungdomsrådet 06.04.10 14/10  
Barn, ungdom og kultur komite 06.04.10 17/10  
Helse- og sosialkomite 06.04.10  
Bydelsutvalget 15.04.10  
Arbeidsutvalget 25.03.10 46/10  
 
 
HANDLINGSPLANER FOR BARN I VANSKELIGE LIVSSITUASJONER 2010 - 2012  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
  
Til arbeidsutvalget: 
Saken sendes til behandling i: 
Barn, ungdom og kulturkomitè 
Helse- og sosialkomitè 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 

 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forlag til vedtak anbefales overfor bydelsutvalget. 
 
Arbeidsmiljøutvalget: 
Handlingsplanen vil være et konkret redskap som  vil kunne bidra til at den enkelte 
medarbeider opplever større trygget i hvordan de skal forholde seg og gå frem når de står 
overfor disse sammensatte og ofte kompliserte sakene.  
 
Medbestemmelsesutvalget: 
Bydel Nordstrand sine handlingsplaner for barn i vanskelige livssituasjoner 2010 – 2012           
tas til orientering. 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydel Nordstrand sine handlingsplaner for barn i vanskelige livssituasjoner 2010 – 2012           
tas til orientering. 
 
 
 
 
SAKSBEHANDLING   
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VEDLEGG:  
Handlingsplaner for barn i vanskelige livssituasjoner 2010 – 2012. 
Handlingsplan for barn i vanskelige livssituasjoner 2010 – 2012 . En veileder for ansatte.  
 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Bystyret vedtok i den 23.5.2007 en plan for forebyggelse og bekjempelse av vold mot barn i 
nære relasjoner der punkt 4 i vedtaket lyder slik:  
” Bystyret bes påse at det i alle bydeler utarbeides handlingsplaner med konkret sett av 
virkemidler som sikrer hjelp og støtte til barn utsatt for vold fra nære voksne. Planen forelegges 
de respektive bydelsutvalgene.  Helse- og sosialkomiteen holdes orientert om arbeidet”. 
 
I budsjett 2009 utvidet byrådet innsatsområdet til å gjelde  hjelp til barn og unge i en vanskelig 
livssituasjon. Byrådet formidlet at de ville følge opp at alle bydeler utvikler planer med tiltak 
for å fange opp og gi tilbud til barn og unge med rusmisbrukende og psykisk syke foreldre, 
eller som lever med vold i familien. Det var et uttalt mål at bydelene  skulle sørge for å utvikle 
samordnende planer for bistand til barn med spesielle behov. 
Barn i vanskelige livssituasjoner ble senere konkretisert til å gjelde barn utsatt for vold i nære 
relasjoner, oppvekst i familier med rusmisbruk og/eller psykisk sykdom og der barn og unge 
står i fare for å bli utsatt for tvangsekteskap eller kjønnslemlestelse. 
 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Bydel Nordstrand startet arbeidet med de samordnende planene for vanskeligstilte barn og unge 
med å etablere en tverrfaglig arbeidsgruppe. I arbeidet har det i tillegg vært invitert til 
samarbeid med kirken, barne- og ungdomspsykiatrien og skolene i bydelen. Ungdomsrådet ble 
på et tidlig tidspunkt bedt om å komme med innspill. 
 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Faktaopplysninger 
Bydelen har utarbeidet handlingsplaner for barn i vanskelige livssituasjoner. Planen er tredelt 
med en overordnet handlingsplan, en veileder for ansatte i bydelen og til slutt en 
kompetanseplan. Kompetanseplanen, der en legger opp til å stryke de ansatte sin kompetanse 
innen de nevnte  områdene vil foreligge i juni 2010. 
 
Sammendrag  
Etter pålegg fra byrådet har bydelen utarbeidet handlingsplaner for barn i vanskelige 
livssituasjoner. Dette er nærmere definert å omhandle barn med rusmisbrukende og psykisk 
syke foreldre, barn som lever med vold i familien og barn og unge som står i fare for å bli utsatt 
for tvangsekteskap eller kjønnslemelstelse. 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
Handlingsplanen legger opp til en kompetansehevning blant ansatte som arbeider med barn og 
unge og deres foresatte. Skal en lykkes i arbeidet er det viktig å tilføre ny kunnskap blant de 
som til daglig treffer barn og unge og deres foreldre i bydelen. En kompetanseheving, med et 
større fokus på denne alvorlige problematikken, vil måtte omhandle store deler av bydelens 
ansatte.  
Det forusettes at de opplæringstiltak som blir igangsatt dekkes innenfor den enkelte enhets 
budsjettrammer. 
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Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Utarbeidelsen av konkrete handlingsplaner innfor disse kompliserte temaene vil gi de ansatte et 
redskap for hvordan de skal håndtere vanskelige situasjoner de kan bli stående overfor. 
 
 
Ytterligere vurdering 
Handlingsplanene skal være et redskap for det overordnede arbeidet i bydelen med disse 
sakene. I tillegg er det utarbeidet en veileder for de ansatte der det gis veiledning og 
informasjon om fremgangsmåter i slike saker. Det vil i tillegg komme en kompetanseplan som 
skal gjøre de ansatte bedre rustet til å komme tidlig inn for å kunne arbeide  forebyggende i 
disse sakene. 
 
 
 
 
 
 
Oslo, 22.03.2010 
 
 
 
Per Johannessen/s/                                              Nina Kristine Lyng/s/  
bydelsdirektør                                                  enhetsleder 
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Protokoll 2/10 
 
 
Møte: Ungdomsrådet  
Møtested: Lambertseter fritidsklubb  


Møtetid: Mandag 01. mars 2010 kl. 18.00     
Sekretariat: 02 180   
 
 
Møteleder: Sindre Berge  


 
 


   
Tilstede: Sindre Berge, NIF, 


Henrik  Hortemo, NMUF,   
Oda Sundal, Bekkelaget menighet ,  
Olav Kvalsvik, Lambertseter 
ungdomsskole. 
Kristina Skoric, Lambertseter menighet. 
 
 
 


 


   
Forfall:   
   
Som vara møtte:   
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Harald W. Larsen.  
 
Åpen halvtime 
 
Informasjon :UR har for øyeblikket ikke representanter fra: Nordseter skole, Lambertseter 
ungdomsklubb, Kastellet skole, BSK, Karlsrud skole.       
 
Eventuelt :  


A. På UBM (Ungdommens bystyremøte) i februar, kom 10 av deltakerne fra Bydel 
Nordstrand: Oda, Henrik, Olav og Sindre fra UR, dertil 6 fra skolene i bydelen 
(Lambertseter, Brannfjell, Nordseter, Nordstrand VGS). Med samlet deltakelse på 90 
fra hele Oslo, utgjorde deltakerne fra Bydel Nordstrand en av de største gruppene.  
Fra UR spilte Oda en viktig rolle for UBMs vedtak om skolehelsetjenesten, og Henrik 
for vedtaket om ungdommens nasjonalforsamling. 







Ellers var det oppslag i Nordstrand Blad fra UBM, med bl.a. Mette-Marit-foto 
sammen med Henrik. 
De fem UBM-vedtakene som oversendes Bystyret (forkortet): 
1. Etablering av ungdommens nasjonalforsamling etter modell av UBM. 
2. Kvalitetsheving av skolehelsetjenesten. 
3. Norsk grunnkurs i førstehjelp gjøres obligatorisk i grunnskolen. 
4. Lønns- og rekrutteringsmessig styrking av politiet, for å oppnå mer synlig politi i 


gatene. 
5. Økt øvre aldersgrense for barnebillett i kollektivtransporten. 


B.  Cafedialog.  
Ny dato: Mandag 22. mars, i Lambertseter fritidsklubb,  kl. 09.00 til 13. Ca 25-30 
deltakere kan påregnes. 
Baguetter m/ kalkun og gulost med mer bestilles. Dertil brus, for eksempel pepsi max, 
solo, farris. Kakao, sjokolade. 
Møteleder & ref: Henrik 
UR ønsker å invitere leder, nestleder eller en annen representant for BU til å åpne 
cafedialogen. Forhåpentlig vil BU-representanten i den anledning si noen ord om 
betydningen av ungdoms engasjement i Bydel Nordstrand. 
Henrik har klart å besøke skolene Lambertseter, Karlsrud, Brannfjell og Nordseter, 
med info om cafedialog-møtet. 
Det blir for-møte for UR for å planlegge cafedialogen, søndag 21. mars, i klubben kl. 
19.00. 


 
Neste UR-møter: 6.4., 10.5., 7.6. (Pluss ekstramøtene 21.3 og 22.3.) 
 
 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 5 /10    Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 01.03.2010 - Ungdomsrådet........ 1 
Sak 6 /10    Godkjenning av protokoll fra møte 25.01.2010 - Ungdomsrådet ........................... 1 
Sak 7 /10    Årsberetning 2009 for Bydel Nordstrand................................................................ 1 
Sak 8 /10    Årsstatistikk 2009 for Bydel Nordstrand ................................................................ 2 
Sak 9 /10    Årsregnskap 2009 for Bydel Nordstrand ................................................................ 3 
Sak 10 /10  Rapport om Helhetlig Risiko Styring...................................................................... 4 
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Sak 5 /10    Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 
01.03.2010 - Ungdomsrådet 


 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 01.03.10 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 


Ungdomsrådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 


Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Innkalling og sakskart til møte 01.03.10 godkjennes 
 


 


Sak 6 /10    Godkjenning av protokoll fra møte 25.01.2010 - 
Ungdomsrådet 


 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møte 25.01.10 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 


Ungdomsrådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 


Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Protokoll fra møte 25.01.10  godkjennes 
 


  


Sak 7 /10    Årsberetning 2009 for Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender saken om Årsberetning 2009 for Bydel Nordstrand til behandling i: 







Helse- og sosialkomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Årsberetning 2009 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Arbeidsmiljøutvalget ser det ikke nødvendig å påpeke spesielle forhold knyttet til 
arbeidsmiljømessige konsekvenser, da disse prinsipielt behandles i forbindelse med planverk 
(herunder budsjett) og i enkeltsaker. Arbeidsmiljøutvalget tar Årsberetning 2009 for Bydel 
Nordstrand til etterretning. 
 
Til bydelsutvalget:  
Årsberetning 2009 for Bydel Nordstrand vedtas. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 


Ungdomsrådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 


Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 


 


Sak 8 /10    Årsstatistikk 2009 for Bydel Nordstrand 
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender sak om Årsstatistikk 2009 for Bydel Nordstrand  til behandling i: 
Helse- og sosialkomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede  
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
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Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Årsstatistikk 2009 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Arbeidsmiljøutvalget ser det ikke nødvendig å påpeke spesielle forhold knyttet til 
arbeidsmiljømessige konsekvenser, da disse prinsipielt behandles i forbindelse med planverk 
(herunder budsjett) og i enkeltsaker. Arbeidsmiljøutvalget tar Årsstatistikk 2009 for Bydel 
Nordstrand til etterretning. 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar Årsstatistikk 2009 for Bydel Nordstrand til etterretning 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 


Ungdomsrådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 


Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 


 


Sak 9 /10    Årsregnskap 2009 for Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes alle komiteer, råd, utvalg og bydelsutvalget til behandling. 
  
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
1. Årsregnskap 2009 for Bydel Nordstrand godkjennes.   
2. Kommunerevisjonens rapport vedrørende årsregnskap 2009 fremlegges til orientering for 
bydelsutvalget når denne foreligger. 
 







BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 


Ungdomsrådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 


Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 


  


Sak 10 /10  Rapport om Helhetlig Risiko Styring 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender sak vedrørende rapport om Helhetlig Risiko Styring i Bydel 
Nordstrand til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Barn, ungdom- og kulturkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Bydelsutvalget 


 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalet anbefales vedtatt. 
 
Til Medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
  
Til arbeidsmiljøutvalget:  
1. Ved bruk av Helhetlig Risiko Styring kan risiki tydliggjøres og forebygges på et tidlig  
    tidspunkt.   
2. Bydelens tjenester vil i større grad enn tidligere kunne se uheldige hendelser i forkant av   
    hendelsen og iverksette nødvendige tiltak. 
 
Til bydelsutvalget:  
1. Bydelsutvalget tar saken til orientering 
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BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 


Ungdomsrådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 


Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
 
 
 
Oslo, 02.03.2010 
 
 
 
Sindre Berge 
leder av ungdomsrådet 
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Veileder for ansatte 
 
 
 
 
 
 


 
Bilde: Fra kunstutstillingen i Tyrihans barnehage 
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1      Innledning 
Denne veilederen er ment å fungere som et oppslagsverk for tjenesteapparatet/ansatte i 
Nordstrand bydel når det gjelder områdene: 
 


- Vold i nære relasjoner (kap. 2) 
- Barn av psykisk syke (kap.3) 
- Barn av forelde som ruser seg (kap.4) 
- Kjønnslemlestelse (kap.5) 
- Tvangsgifte (kap.6) 


 
Veilederen skal være et hjelpemiddel for ansatte i bydelen slik at den enkelte gis kunnskap om 
hvor en kan søke hjelp til barn i en av de nevnte situasjoner. Alle som arbeider i forhold til 
barn og unge i bydel Nordstrand skal kjenne til planen. 
Det innledende kapitelet vil ta for seg bakgrunn for planen, informasjon om meldeplikt, 
taushetsplikt og opplysningsplikt. 
Videre gis det en generell beskrivelse av hvordan en går frem i saker som omhandler barn i 
vanskelige livssituasjoner. I dette første kapitelet har vi også samlet generell informasjon og 
kontaktinformasjon om ulike tjenester i bydelen som kommer i kontakt med barn og unge 
eller deres foreldre.  
 
Under hvert tema vil bydelens aktuelle tjenester bli presentert med informasjon om hvordan 
de arbeider med problematikken. Dette vil være fra et tidlig forebyggende perspektiv, til hvor 
en kan få veiledning og eventuelt hvordan en melder saken videre med tanke på intervenering. 
Informasjon om de byomfattende tjenestene, samt andre aktuelle instanser, er samlet i slutten 
av veilederen.   
Ved å dele inn i de ovennevnte tema vil den som søker konkret informasjon om et område 
kunne bruke veilederen ved å gå direkte til dette tema uten å lese hele dokumentet. 
 
Veilederen er ikke ment å være et faglig/teoretisk dokument. For videre fordypning og 
kunnskapservervelse innen enkeltområdene vil veilederen gi  noen henvisninger til videre 
lesning uten at dette vil være uttømmende. 
 
Det er ikke uvanlig å oppleve stor usikkerhet rundt disse barna sin situasjon. En kan vegre 
som mot å reagere, fordi en blir redd for å ha misforstått, skade barnet ytterligere, frykt for 
represalier mot barnet, at foreldrene vil  trekke barnet ut av barnehagen og lignende. Dette er 
naturlige refleksjoner i slike saker, men må ikke føre til at en lar vær å handle. Når er kjenner 
uro, bekymring eller har en berettiget mistanke på dette område skal den enkelte ansatte ta et 
selvstendig initiativ for å drøfte dette med sin tjenesteleder (dvs. gå ”tjenestevei”). Har en 
grunn til å tro at et barn eller ungdom blir mishandlet i hjemmet, eller det foreligger andre 
former for alvorlig omsorgssvikt, eller når barnet har vist alvorlige atferdsvansker, har en plikt 
til på eget initiativ å gi opplysninger til barneverntjenesten. Dette er nedfelt i barnevernloven i 
§ 6-4, annet ledd.   
 
Veilederen for utsatte barn og unge vil ha tilknytningspunkter til andre vedtatte planer og 
satsningsområder i bydelen. Veilederen  er, som nevnt, lagt opp etter de 5 hovedområdene: 
vold i nære relasjoner, barn av psykisk syke, barn av foreldre som ruser seg, kjønnslemlestelse 
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og tvangsgifte. Det er likevel viktig å ha med seg at det for mange barn kan handle om å være 
i livssituasjoner som omhandler flere av områdene og at det er viktig å ha et helhetsperspektiv 
i møte med barna. 
 


1.1 Målgruppe 


 
Handlingsplanens målgruppe er barn og unge i vanskelige livssituasjoner i alderen 0 – 18 år.  
Disse barna kan ha en eller flere kjente risikofaktorer (”en risikofaktor er enhver variabel eller 
faktor som kan assosieres med økt sannsynlighet for negative resultater i fremtiden” - Durlak i 
Sørlie, 2000) eller sårbarheter. Gjennom ulike studier er der fremkommet noen risikofaktorer 
som finnes igjen hos et flertall av de unge som har endt opp med alvorlige problemer i forhold 
til rus, kriminalitet, problematferd og psykisk helse. 
Når det gjelder risikofaktorer, så er det antallet av disse et barn blir utsatt for som har 
betydning. 


- barn av foreldre med rusproblemer 
- barn av foreldre med psykiske lidelser 
- barn av foreldre med dårlig foreldrefunksjon 
- barn med medfødt vanskelig/sterkt temperament 
- barn og ungdom som utsettes for omsorgssvikt, mishandling, seksuelle overgrep 
- barn og ungdom som er aggressive /har dårlig impulskontroll 
- barn og ungdom med problemer av innadvendt art 
- barn og ungdom med psykiske lidelser 
- barn og ungdom med lavt selvbilde 
- kroniske eller akutte belastninger i familien som små økonomiske ressurser, lav 


bostandard, sykdom, konfliktfylte relasjoner i familien, skilsmisse, flyting, dødsfall 
- barn med  flyktning/innvandrer bakgrunn.  


 
Pr. 1.1.2009 bor det 45 700 personer i bydel Nordstrand. Av disse er 11 411 er barn/unge 
under 20 år.  
   
 


1.2 Friskfaktorer 
Mange barn vokser opp under vanskelig forhold, men klarer seg likevel videre i livet. 
Forskning viser at barn har overlevelsesfaktorer, noen er robuste nok til å klare seg godt på 
tross av vanskene. Slike faktorer virker beskyttende på barnet, og disse friskfaktorene kan 
være følgende: 
 
Individuelle faktorer: 
 


- intelligent og kreativ 
- god sosial kapasitet 
- positiv selvfølelse 
- selvstendighet 
- indre kontroll (opplevelse av å styre sitt liv) 
- god evne til å håndtere stress og problemer 
- høy aktivitet og energi 
- oversikt og det å forstå situasjonen 
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- utikling av spesielle interesser og hobbyer 
- følelse av mestring 
- god impulskontroll 


 
 
Familie - nettverks faktorer: 
 


- mye oppmerksomhet 
- tillitsfulle og nære relasjoner 
- klart definerte grenser og familiemønster 
- klare regler hjemme 
- felles verdier, gjensidig støtte og respekt for individuelle forskjeller 
- en positiv relasjon til minst en av omsorgspersonene/viktig voksen 
- godt sosialt nettverk 


 
Målsettingen er at ansatte i bydel Nordstrand i samarbeid med foreldrene skal arbeide på en 
slik måte at vi stimulerer friskfaktorene. 
 


1.3 Bakgrunnen for veilederen 
  
Bystyret vedtok 23.05.07 en plan for forebyggelse og bekjempelse av vold mot barn i nære 
relasjoner, hvor de skriver: 
 


”Bystyret bes påse at det i alle bydeler utarbeides handlingsplaner med konkrete sett av virkemidler som 
sikrer hjelp og støtte til barn utsatt for vold fra nære voksne. Planen forelegges de respektive 
bydelsutvalg. Helse –og sosial komiteen holdes orientert om arbeidet”.  


 
Barn og unge i vanskelige livssituasjoner er definert å være barn og unge  
 
• med rusmisbrukende foreldre 
• med psykisk syke foreldre 
• som lever med vold i familien (vold i nære relasjoner) 
• som utsettes for tvangsekteskap  
• som utsettes for kjønnslemlestelse. 
 
Denne veilederen er en del av bydelens handlingsplan. Det er også utarbeidet en 
kompetanseplan. 


 


1.3.1 Arbeidsgruppen 
En tverrfaglig arbeidsgruppe har utarbeidet handlingsplanen og veilederen. Følgende tjenester 
har vært representert: barnehagene, barnevernet, sosialtjenesten, helsestasjonen og enhet for 
forebyggende arbeid. SaLTo-koordinator har vært koordinator for  arbeidet. 
Barnevernkonsulenten ved Manglerud politistasjon har bistått i arbeidet. 
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1.4 Begrepsavklaringer 


1.4.1 Meldeplikt/opplysningsplikt  
Meldeplikt eller opplysningsplikt er en plikt til å gi opplysninger. Alle offentlige instanser har 
plikt til å melde til barneverntjenesten om barn som utsettes for eller er vitne til vold. Enkelte 
instanser og tjenester har særlige lover som regulerer virksomhetenes bestemmelser om 
taushetsplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett. Opplysningsplikten til barneverntjenesten 
omfatter både en plikt til å melde fra på eget initiativ og til å gi opplysninger ved henvendelse 
fra barneverntjenesten. Virksomhetenes egne rutiner skal følges når melding skal sendes 
barnevernet. For politiet er opplysningsplikten hjemlet i barnevernloven § 6-4 annet ledd. Se 
også f.eks. opplæringsloven § 15-3, helsepersonelloven § 33 og barnehagelovens  § 22. 
 
Taushetsplikt er en plikt til å hindre at opplysninger om noens personlige forhold, blir kjent 
for uvedkommende. Taushetsplikten er i utgangspunktet et forbud mot å videreformidle 
opplysninger. 
 
Avvergelsesplikt 
• Alle har en generell plikt til å søke å hindre visse former for alvorlige forbrytelser gjennom å 
anmelde forholdet til politiet eller på annen måte avverge forholdet. 
• Bestemmelsen omfatter blant annet seksuelle overgrep og grov legemsbeskadigelse. 
• Denne plikten går foran lovbestemt taushetsplikt. 
 
Opplysningsrett betyr at den som sitter med opplysninger har adgang, men ikke plikt til å 
videreformidle opplysninger. 
 
 
 


1.5 Formelle bestemmelser av betydning for samarbeid 
 
Informasjon om at melding gis til barneverntjenesten 
I saker der det foreligger en mistanke om at et barn er utsatt for eller er vitne til vold i 
familien, er det barneverntjenesten eller eventuelt politiet som vurderer om og når 
omsorgspersoner skal informeres. 
 
Anonymitet 
Den som gir opplysninger til barneverntjenesten er ikke sikret anonymitet. Om barnet er utsatt 
for hendelser som kan utløse opplysningsplikten, f. eks. vold i hjemmet, skal melder gi seg 
tilkjenne. 
 
Samtykke 
Taushetsplikten skal i utgangspunktet ivareta den enkeltes krav på taushet om sin kontakt med 
hjelpeapparatet eller andre personlige forhold. Om denne personen gir sitt samtykke, kan   
taushetsplikten oppheves og virksomheter kan utveksle relevante opplysninger. 
 
Anmeldelse 
Alle har en generell plikt til å søke å hindre visse former for alvorlige forbrytelser gjennom å 
anmelde eller på annen måte avverge forholdet etter straffelovens § 139. Denne 
avvergelsesplikten går foran lovbestemt taushetsplikt. Offentlige ansatte plikter å reagere når 
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de blir kjent med barn og ungdom som trues med eller utsettes for tvangsekteskap, seksuelle 
overgrep, kjønnslemlestelse eller for vold i nære relasjoner.  
 
Politiet har i tillegg mulighet for å opprette offentlig påtale, men dette fratar ikke den plikten 
offentlig ansatte har for å anmelde straffbare forhold.  
 
 


1.6 Dette gjør du – en skisse av en generell fremgangsmåte1 
 
Ved bekymring for et barn eller en ungdom anbefales det at du gjør følgende:  
 
 
 
 1. Gjør en vurdering. Hvor bekymret er du? 
 
a. Analyser bekymringen/magefølelsen din. Dette kan for eksempel gjøres ved å skrive ned 
observasjonene dine så konkret som mulig, gjerne over litt tid. 
• Hva har du sett eller hørt? 
• Hva har vedkommende sagt og gjort? 
• Hva er det i samspillet mellom vedkommende og 
omgivelsene som har gjort deg bekymret? 
• Hvor lenge har du vært bekymret? 
 
b. Diskuter bekymringen med en kollega og/eller be om en samtale med lederen din. Slike 
samtaler må skje innenfor gjeldende regler om taushetsplikt. 
 
c. Oppsummer og konkluder på om dere har grunn til å være bekymret. I denne drøftingen 
kan det være lurt å fokusere på vurderingen av 
• tilstanden til den det gjelder (følelsesmessig, sosialt, fysisk etc.) 
• den øvrige situasjonen til den dere er bekymret for (familiesituasjon, om det er akutt fare, 
ressurser i nettverket etc.) 
 
2. På bakgrunn av vurderingene bestemmer dere hvordan dere skal gå videre med saken på 
arbeidsplassen. Vi skisserer tre ulike framgangsmåter 
 
a. Vi klarer dette selv. 
 
b. Vi trenger hjelp til vurdering av dette fra noen som har mer kompetanse. Det er mulig å 
kontakte barnevernet med anonyme drøftelser for å få bistand til denne vurderingen.  
 
c. Bekymringen er så alvorlig at barnevern, politi eller andre ansvarlige instanser/personer må 
kontaktes. Når barn er involvert, har alle ansatte i det offentlige en selvstendig meldeplikt til 
barnevernet etter barnevernsloven § 6-4. Det må meldes direkte til den kommunale 
barneverntjenesten. Det er ikke nok å melde fra til ledelsen på egen arbeidsplass, eller at en 
barnehage melder fra til Pedagogisk-Psykologisk tjeneste (PP-tjenesten). 


                                                 
1 Fremgangsmåten er hentet fra veilederen ”Fra bekymring til handling – en veileder til tidlig intervensjon på 
rusområdet”, utgitt av Helsedirektoratet 10/2009.  Fremgangsmåten kan benyttes i alle situasjoner en er 
bekymret for et barn eller en ungdom. 
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1.7 Bydelens tjenester 
Vi vil her presentere aktuelle tjenester i Bydel Nordstrand og våre samarbeidspartnere i 
forhold til utsatte barn og unge. 
  


1.7.1 Helsestasjoner 
Lambertseter helsestasjon (dekker områdene Ekeberg og Lambertseter) 
Adresse: Cecilie Thoresensvei  7d, 1153 Oslo  
Tlf: 23 49 54 20             
E-post: helsestasjon.lambertseter@bns.oslo.kommune.no 
 
Karlsrud helsestasjon ( dekker områdene Bekkelaget, Nedre Bekkelaget og Nordstrand ) 
Adresse: Raschsvei 38 a, 1153 Oslo 
Tlf: 23 49 50 60 
E-post: helsestasjon.karlsrud@bns.oslo.kommune.no 
  
Helsestasjonene driver forebyggende og helsefremmende arbeid for barn / ungdom og 
foresatte. Alle førstegangsfødende og nyinnflyttede får tilbud om hjemmebesøk rett etter 
fødsel. Barna får deretter tilbud om regelmessige helseundersøkelser og det gis råd og 
veiledning om aktuelle tema rundt barns utvikling og trivsel. Mange barn følges opp med 
ekstrakonsultasjoner på grunn av økte behov. Helsestasjonen tilbyr svangerskapskontroll hos 
jordmor og fødselsforebyggende kurs på kveldstid. Tilbudet er gratis. 
Fysio- og ergoterapitjeneste for barn tilbyr noe forebyggende tjeneste. De prioriterer barn 0-2 
år, samt barn og unge med spesielle behov. De utfører tjeneste både i hjemmet, helsestasjon, 
barnehage og skole. De koordinerer oppgaver rundt disse barna, bidrar med tilrettelegging, gir 
behandling og veileder foresatte og samarbeidspartnere. Det igangsettes ansvarsgrupper og 
utarbeides individuelle planer til de som har behov for det.  
Ansatt fra Barne- og ungdomspsykiatrien –BUP, er tilstede hver 14 dag og tar imot 
timeavtaler for foreldre med barn 0-5 år.  
 
Familiesenter med åpen barnehage  
Dette er en møteplass hvor foreldre med barn fra 0-1 år kan utvikle nettverk og utveksle 
erfaringer med andre foreldre. Det tilbys et stimulerende lekemiljø for barna og ulike 
fagpersoner er tilgjengelig ved spørsmål og behov for veiledning. 
Det er ansatt familieterapeut i deltidsstilling tilknyttet familiesenter og helsestasjon for å gi 
foreldre råd og veiledning i nye roller og tilby veiledning i vanskelige livssituasjoner både til 
barn, ungdom og foresatte. 
Det er månedlige møter i familieteamet som er et tverrfaglig sammensatt utvalg hvor 
barnevernet deltar. Her kan saker meldes og drøftes anonymt.   
Samlivskurset ” Godt Samliv” tilbys til alle førstegangsfødende med barn mellom 4 mnd 10 
mnd. Her vektlegges dialog og god kommunikasjon mellom foreldre. 
 
Skolehelsetjeneste tilbys på 17 skoler i bydelen.  
Skolehelsetjenesten har mange lovpålagte oppgaver, men bestreber å ha åpen dør slik at 
elever kan komme  med små og store ting de lurer på i løpet av skoledagen. Mange har behov 
for å snakke med ”nøytrale” voksne om vanskelige ting. Helsesøster har både gruppebaserte 
og mange individuelle konsultasjoner. Skolelege tilbys fast på enkelte skoler og ved behov på 
andre.  Tjenesten har tett kontakt med mange foresatte, skolens personell og  mange andre 
tjenester i 2 og 3 linje tjenesten. Et økende elevtall gjør at presset på tjenesten har økt i de 
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senere år. Skolehelsetjenesten opplever et økende antall barn og unge som har  psyko- sosiale 
problemer og trenger tettere oppfølging. 
Ansatt fra BUP er tilstede på helsestasjonen hver 14 dag for timeavtaler for foreldre med barn 
6-12 år som et lavterskeltilbud. 
 
 
Videregående skole:  
Her har vi et samarbeidsprosjekt med skolehelsetjenesten, Barne og ungdomsspykiatrien  og 
skoleetaten ”Utviklingsfremmende samtaler” 
Det vil si at ansatte fra BUP er tilstede på hver videregående skole 2 dager i uka sammen med 
helsesøster. Målet er å utvikle et lett tilgjengelig og differensiert samtaletilbud i 
skolehelsetjenesten til ungdom som trenger hjelp. Det samarbeides tett med skolens ansatte. 
Ungdom som trenger langvarig behandling henvises til BUP, DPS, barneverntjenesten eller 
andre instanser.   


1.7.2 Helsestasjon for ungdom 
Besøksadresse: Karlsrud helsestasjon , Raschsvei 38 a1153 Oslo  
Tlf: 23 49 50 60   
E-post: helsestasjon.karlsrud@bns.oslo.kommune.no                
Åpningstid: Tirsdager kl 15.30 – 18.00 
Målgruppe: Ungdom mellom 13 – 20 år 
 
Lege, helsesøster og jordmor er til stede hver gang. Tjenesten er gratis, det er ingen 
timebestilling og alle har taushetsplikt. 
  
På helsestasjonen kan temaene være:   


• Prevensjon / seksualitet / abort  
• Kjønnsykdommer  
• Vanlige helseopplysninger / kosthold  
• Angst / depresjon / selvtillit  
• Rusmiddelspørsmål  
• Spiseforstyrrelser  
• Familieproblemer  
• Graviditetstest  
• Angrepillen  
• Fortrolig samtale.   
• Få oppfølging med urinprøver i forbindelse med rusmisbruk. 


 


1.7.3 Barnehager i bydel Nordstrand   
    
Enhet for barnehager 
Besøksadresse: Ekebergveien 243 , 1166 Oslo, 
Postadresse: Postboks 98 Nordstrand, 1112 Oslo  
Tlf. 02 180  
E-post: postmottak@bns.oslo.kommune.no 
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Nordstrand bydel har 95 barnehager spredt utover hele bydelen. Dette er små private  
familiebarnehager med plass til ca. 8 småbarn til store private- og kommunale barnehager 
med plass til 50 –130 barn. Av mangfoldet kan nevnes at bydelen har barnehager med fokus 
på idrett, kunst og kultur, natur og friluft m.m. Videre har bydelen barnehager som ivaretar 
barn med ulike behov; eksempelvis barn med astma og allergi og barn som får språklig 
oppfølging. I tillegg har bydelen to åpne barnehager hvor barn og foreldre kan være i 
sammen. I de åpne barnehagene bygger foreldre nettverk med andre foreldre, samtidig som 
det er viktig for små barn å møte andre små barn.  
 
Pr. 15.12.2009  hadde 3052 barn plass i bydelens barnehager. Alle barn med lovfestet rett til 
barnehageplass fikk tilbud om plass under hovedopptaket i 2009. Det betyr at bydelen nærmer 
seg målet om at alle skal få en barnehageplass når de ønsker det.  
 


52 %38 %


10 %


Ant.barn i
kommunale


Ant.barn i
private


Ant.barn i
familiebarne
h.


 


 


Eierform Antall plasser 
Kommunal barnehager 1774 
Private barnehager  1284 


(herav 350 barn i familiebarneh. 
Totalt 3058 


 
Antall barn i bydelen mellom 1-5 år per 01.01.2010: 3299 
  


1.7.4 Barneverntjenesten i bydel Nordstrand 
Barnevernet  har plikt til å undersøke alle bekymringsmeldinger vedrørende barn og unge. 
Akuttsaker behandles med en gang av vaktansvarlig saksbehandler i samarbeid med 
vaktansvarlig teamleder. Når øvrige bekymringsmelding kommer, skal meldingen avklares i 
løpet av en uke. Dersom saken ikke henlegges, men besluttes undersøkt, skal undersøkelsen 
gjøres innen 3 måneder.  Ved spesielt kompliserte / alvorlige sammensatte saken kan 
undersøkelsen utvides til 6 måneder. Dersom undersøkelsen konkluderer med hjelpetiltak, 
skal det foreligge enkeltvedtak og tiltaksplan. Tiltaksplaner lages i samråd med foresatte / part 
i sak. Dersom barnet er over 15 år og derved er part i egen sak, kreves også samtykke fra 
ungdommen. Alle enkeltvedtak kan påklages til Fylkesmannen for overprøving.  
 
Dersom undersøkelsen konkluderer med at barnet ikke har tilfredstillende omsorg og at 
hjelptiltak ikke er tilstrekkelig for å bedre barnets omsorgssituasjon, skal saken fremmes for 
Fylkesnemnda med forslag til omsorgsovertakelse. Dersom undersøkelsen viser at barnet har 
en adferd som krever tvangsvedtak, må forslag om slike tiltak fremmes for Fylkesnemnda. 
Alle vedtak gjort i Fylkesnemnda kan påklages til Tingretten og eventuelt videre i 
rettssystemet frem til Høyesterett.  
 
Barn som barnevernet overtar omsorgen for følges opp i henhold til en foreløpig omsorgsplan. 
Innen 2 år skal det foreligge en mer langsiktig omsorgsplan. Omsorgsplanen skal inneholde 
ulike sider ved barnets omsorgssituasjon; slik som hvor barnet skal bo, tidsaspektet på 
omsorgsplasseringen, om skole, om helseoppfølging, om tilsyn, med mye mer. Når barnet 
samtykker, kan tiltak som er iverksatt før barnet er fylt 18 år opprettholdes eller erstattes av 
andre tiltak som er omhandlet i barnevernloven inntil barnet har fylt 23 år. Opphør av tiltak 
ved fylte 18 år, eller avslag på søknad om tiltak etter fylte 18 år, skal begrunnes ut fra hensyn 
til barnets beste.  
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Ettervernsrundskrivet er under revisjon, og vil nå ta inn en anbefaling om at ungdom som 
takker nei til ettervern skal kontaktes når de fyller 19 år for å høre om de likevel ønsker å 
motta tiltak. 
 


1.7.5 Utekontakten 
Adresse: Lambertseterveien 35, 1153 Oslo 
Tlf: 23495405/97671139 
E.post: utekontakten.nordstrand@bns.oslo.kommune.no 
 
Utekontakten driver oppsøkende arbeid i hele bydelen, og dette gir et godt grunnlag for å 
komme i kontakt med ungdom som av ulike grunner ”faller utenfor”.  Tjenesten er et 
lavterskeltilbud for ungdom i alderen 12 – 23 år, med hovedfokus på aldersgruppen 13 – 18 
år. Utekontaktene tar utgangspunkt i ungdommens situasjon, og utformer sine 
arbeidsoppgaver gjennom kontakt med ungdommene i deres miljø. I tillegg til det oppsøkende 
feltarbeidet driver Utekontakten bydelens oppfølgingstjeneste (OT) i samarbeid med skoler, 
NAV og Utdanningsetaten. Utekontaktene har god kjennskap til bydelens tjenesteapparat, og 
har tett samarbeid med skoler, politi, psykiatri, barnevern og ellers andre som jobber med 
ungdom i og utenfor bydelen. Utekontakten er en tjeneste med høy sosialfaglig kompetanse, 
og har gjennomsnittlig 3000 kontakter i året. Ut av disse kontaktene følger tjenesten opp ca 70 
ungdommer.   
 
Utekontakten har bred erfaring fra kommunikasjon med ungdom og kan tilby samtaler, råd, 
veiledning og videreformidle til andre instanser. Ungdom kan også ta kontakt med oss dersom 
de er bekymret for omsorgssituasjonen til venner av seg. Ved bekymring rundt 
omsorgssituasjonen til ungdommen vil man  skrive bekymringsmelding til barnevernet. 
Utekontakten vil, i slike tilfeller, alltid informere ungdommene om at de gjør dette.  
 
 


1.7.6. Fritidsklubbene 
Adresse: Lambertseterveien 35, 1155 Oslo 
Tlf: 23495400 / 98239478 
E-post: harald.larsen@bns.oslo.kommune.no   
             geir.bjarne.listhaug@bns.oslo.kommune.no  
 
Det meste av bydelens tilbud er samlokalisert i Lambertseter fritidsklubb. Bydelen har tilbud 
om ungdomsklubb 2 ganger per uke, lørdagsarrangement ca. 2 ganger i måneden og 
juniorklubb 1 gang i uken. I tillegg til dette har klubben aktive danse-, band-, rap- og 
skategrupper. Det er også tilbud om juniorklubb (alder 10 – 13 år) i kjellerlokalet i 
bydelsadministrasjonen på Sæter. Fritidsklubben skal tilby bydelens ungdom en rusfri og 
røykfri møteplass, med et trygt, spennende og kreativt miljø – innenfor en aktivitetsramme 
som omfatter både lavterskeltilbud og krevende utfordringer. Ved mistanke om bruk av 
alkohol eller andre rusmidler blir ungdommens foreldre varslet. Klubbens medarbeidere 
jobber for og med ungdommene for at klubbmiljøet skal være en god sosial arena, hvor 
aktivitetene skal virke motiverende og utviklende for ungdommene. 
 
Fritidsklubben har åpne klubbkvelder og dansegruppetrening tirsdag og fredag fra kl 18.30 til 
22.00./ 23.00, og annenhver lørdag kl 19.00 – 23.00. Dansegrupper trener også man-, tors- og 
søndager.   
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1.7.8. Sosialtjenesten / NAV 
Besøksadresse: Cecilie Thoresens vei 1, 1153 Oslo 
Postadresse: Postboks 4 Lambertseter, 1101 Oslo 
Tlf 23 49 52 00 
E-post: postmottak.sosialsenter@bns.oslo.kommune.no 
 
Sosialtjenesten skal bidra til økonomisk og sosial trygghet samt bedre levevilkårene til 
vanskeligstilte. Sosialtjenesten gir råd og veiledning for å forebygge sosiale problemer, som 
økonomisk rådgivning, og har ansvaret for behandling av søknader om økonomisk sosialhjelp. 
Sosialtjenesten gir informasjon om aktuelle støtteordninger og kan henvise til rett instans. 
Sosialtjenesten har også ansvar for å sette i verk tiltak for rusmisbrukere slik som: innsøking 
til behandlings-/rehabiliteringsinstitusjon og søknad om legemiddelassistert rehabilitering 
(LAR). Sosialtjenesten har også et ansvar for oppfølging av flyktninger, som bosetting av 
nyankomne kvoteflyktninger og introduksjonsprogram. 


Man kan ha rett på økonomisk sosialhjelp dersom man ikke er i stand til å forsørge eller dra 
omsorg for seg selv eller dem man har forsørgeransvar for. Før en kan motta økonomisk 
bistand må en ha utnyttet alle andre aktuelle muligheter eller hjelpeordninger. Intensjonen 
med sosialhjelpen er å gjøre personer i stand til å overvinne eller tilpasse seg en vanskelig 
livssituasjon, og er i så tilfelle en subsidiær og midlertidig ytelse. Å være mottaker av 
sosialhjelp medfører både rettigheter og plikter.  
 
Sosialsenteret er  åpent mandag – fredag fra kl. 08.00 til 15.00. 
Telefontid er fra 08.00 – 15.30. 
 
Sosial vakttjeneste i Oslo, tlf. 23 48 70 90 kan kontaktes utenom kontortid og i helgene ved 
akutte situasjoner. Adresse: Oslo legevakt, Storgaten 40 
 
I løpet av høsten 2010 vil sosialtjenesten samorganiseres med NAV arbeid og NAV trygd. 
NAV Nordstrand vil være lokalisert i sosialtjenestens lokaler i Cecilie Thoresens vei 1.   
 


1.7.9 Seksjon Psykisk helse 
Besøksadresse: Cecilie Thoresensvei 1, 1153 Oslo 
Postadresse: Bydel Nordstrand, Postboks 98 Nordstrand, 1112 Oslo 
Tlf: 02180 
E-post: postmottak@bns.oslo.kommune.no 
 
Tjenesten er rettet mot voksne hjemmeboende med behov for særlig oppfølging. Tjenesten 
skal bidra til at tjenestemottakere får en god livskvalitet og et verdig liv i bydelen. Psykiske 
helsearbeidere yter tjenester i form av støtte, råd og veiledning både til brukere, pårørende og 
andre aktuelle tjenesteytere. De kan følge opp ved innleggelse/utskriving fra 
sykehus/institusjon, og kan også dra hjem til tjenestemottaker. Tjenesten jobber etter vedtak 
fra Enhet for bestiller. Søknad om oppfølging må rettes dit. Søknadsskjema finnes på 
seksjonens side på internett. 
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1.7.10 Norskundervisningen  
Besøksdresse: Lambertseterveien 35, 1155 Oslo 
Postadresse: Norskunderv. Pb. 99 Lambertseter, 1101 Oslo 
Tlf: 23495407 
E-post: ingunn.nilsen@bns.oslo.kommune.no   
 
Norskundervisningen i Bydel Nordstrand gir opplæring i norsk og samfunnskunnskap for 
kvinner i bydel Nordstrand. Pr 1. november 2009, har vi 48 deltakere; 13 forskjellige 
nasjonaliteter. Vi samarbeider med Knausen barnehage, hvor en avdeling er forbeholdt barn 
av kvinner på våre norskkurs.  
 
Vi følger ”Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere”. Emner som 
familierelasjoner, barneoppdragelse, kjønnsroller og rettigheter og plikter berøres. Vi driver 
også generell informasjon om Norge, om landets kultur og lover og regler.  
 
I individuelle samtaler kan vi også veilede om aktuelt hjelpeapparat eller ”veien videre”. 
Vi arbeider aktivt for inkludering og integrering av våre deltakere i lokalsamfunnet og har til 
en hver tid aktiviteter som går ut over den rene norskopplæringen.  
Det siste året har vi hatt fire forelesninger så langt, med temaene; Kvinners rettigheter, 
kvalifisering – veier til skole og arbeid, vold i nære relasjoner og barnevern.  
  
 


1.7.11 SaLTo 
Besøksadresse: Lambertseterveien 35, 1153 Oslo 
Postadresse: Postboks 98 Nordstrand, 1112 Oslo 
Tlf: 992 85 130 (kontor) 
E-mail: vibeke.lovas@bns.oslo.kommune.no 
 
SaLTo er Oslo politidistrikt og Oslo kommune sin samordningsmodell på det 
kriminalitetsforebyggende området. SaLTo-koordinator har en administrativ funksjon og 
jobber på et overordnet system-nivå, med koordinering av forebyggende tiltak. SaLTo- 
modellen skal bidra til å videreutvikle og formalisere samarbeidsstrukturene, og sikre at 
tjenester og tiltak forebygger mer effektivt. Hovedmålgruppe for SaLTo er barn og unge i 
alderen 12-18 år. Hovedmål: SaLTo skal samordne ressursene i arbeidet for å sikre barn og 
unge et koordinert tilbud, redusere barne-og ungdomskriminaliteten og redusere rusmisbruket 
blant barn og unge.  
 
Det utarbeides lokal handlingsplan og tiltaksplan for SaLTo Nordstrand.  Mange prosjekter og 
tiltak er igangsatt, eksempler på dette er Sisterhood jentegruppe, Unge og rus –forebyggende 
program for 8-klasse på alle våre ungdomsskoler, Trygghetsprogram (offeroppfølging), 
Konfliktløsningsnettverk Oslo syd og Unge gjengangere.  
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1.7.12 Andre planer 
 
Veilederen og handlingsplanen for barn i vanskelige livssituasjoner må sees i sammenheng 
med bydelens sine andre planer som berører barn og unge. 
 
Strategisk plan for Bydel Nordstrand 
Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2009 – 2011 
SaLTo handlingsplan 2010-2013 – under arbeid 
Psykisk helse – under arbeid 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 


 15







 16


2 Vold i nære relasjoner 
 
Det er en utfordring å identifisere barn og unge som utsettes for vold nære relasjoner. Det er 
knyttet mye skam og skyld til slik problematikk, og signaler fra barn og unge i tidlig alder er 
ofte diffuse og tvetydige. Barn i alle aldere og samfunnslag kan være utsatt for ulike former 
for vold. Risiko- og beskyttelsesfaktorer kan bidra til å identifisere disse barna, men barns 
atferd er ikke nødvendigvis en klar indikator på god eller dårlig omsorg. Barn kan leve under 
uverdige forhold uten at dette gjenspeiler seg i atferd hos barnet. 
 
Økt kunnskap om voldens konsekvenser bidrar til at det rettes fokus mot barn som lever med 
vold i familien. Det er et offentlig ansvar å beskytte barn mot alle former for vold, og gi de 
den oppfølgingen de trenger.   
 
 


2.1 Definisjoner og avgrensning 
 


2.1.1 Definisjon  
”Vold er enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom at denne handlingen 
skader, smerter, eller krenker, får den personen til å gjøre noe mot sin vilje eller å slutte å 
gjøre noe den vil” 


 (Per Isdal, 2000)  


2.1.2 Ulike voldsformer 
 
 


 Fysisk  vold                  (eks.:  slag,  spark,  bitt,  kvelertak,  holding,  vri  armen,  ørefik)   Fysisk vold (eks.: slag, spark, bitt, kvelertak, holding, vri armen, ørefik)
 Materiell  vold          (eks.:  knuse  eller  kaste  ting,  slå  i  vegg/dør)   Materiell vold (eks.: knuse eller kaste ting, slå i vegg/dør)
 Seksualisert  vold  (eks.:  seksuell  trakassering,  voldtekt,  incest)   Seksualisert vold (eks.: seksuell trakassering, voldtekt, incest)
 Psykisk  vold                (eks.:  trusler,  trakassering,  kontrollerende  atferd  eller  sjalusi)   Psykisk vold (eks.: trusler, trakassering, kontrollerende atferd eller sjalusi)
 Latent  vold                    (eks.:  går  på  nåler,  er  på  vakt  og  venter  på  volden)) Latent vold (eks.: går på nåler, er på vakt og venter på volden


                                                            (hentet fra ”Meningen med volden” (2003) av Per Isdal). 


2.1.3 Omfang 
En omfangsstudie gjennomført av NOVA (Svein Mossige og Kari Steffansen) i 2007 viser at  
25 % av 18-19 åringer på videregående skole i Norge har vært utsatt for fysisk vold fra en 
forelder, mens 7 % har opplevd fysisk vold fra begge foreldrene i løpet av sin oppvekst. 2 % 
har vært utsatt for høyfrekvent vold. Justisdepartementets voldsmåling i 2008 ”En uke med 
vold i nære relasjoner” viser at 71 % av voldstilfellene finner sted i eget hjem. 
 
I Bydel Nordstrand var det pr. 1.1.2009, 1 103 ungdommer i alderen 18-19 år. Legger vi 
omfangstudien til NOVA til grunn vil det si at det i vår bydel statistisk sett er ca 275 
ungdommer fra disse to årskullene som er eller har vært utsatt for fysisk vold fra en forelder.  
 
Tallene tenkes å kunne være høyere da vold og overgrep i hjemmet er et tabubelagt tema. Det 
kan finnes mange grunner til at personer ikke ønsker å rapportere at slikt har skjedd i 
barndomshjemmet.  
 







Oftest utøves volden av et nært familiemedlem, og den systematiske volden som fører til 
fysiske skader utøves oftest av pappa/stefar. Nyere undersøkelse viser at også mor i større 
grad utøver vold mot barn enn tidligere antatt.   
 


2.1.4 Konsekvenser 
Å være vitne til vold kan være like traumatisk som å være direkte utsatt for vold. Ca 40-70 % 
av barn som opplever vold får varige problemer. USA har gjennomført en omfattende ACE-
studie (Adverse Childhood Experiences Study), hvor de har sett på sammenheng mellom 
negative opplevelser i tidlig barndom og fysisk/psykisk helse hos voksne. Resultatene fra 
ACE-studien viser at personer som hadde opplevd 4 eller flere negative belastninger i tidlig 
barndom hadde 4– 12 ganger så høy risiko for å utvikle rusproblem, utvikle depresjon og 
selvmordsforsøk. Samtidig er det opp til 4 ganger så høy risiko for å utvikle fysiske lidelser 
som hjertesykdom, kreft, slag og diabetes. Magne Raundalen har vist til nyere forskning som 
konkluderer med at vold og grov omsorgssvikt kan gi barn livsvarige hjerneskader.  
 
Denne gruppen barn og unge har også økt risiko for aggressiv atferd og posttraumatisk 
stressyndrom (PSTD). Det foreligger også grunn til å tro at barn som utsettes for vold har økt 
fare for selv å bli utøvere av vold.  
 
 
  
 


2.2 Lovverk og føringer 
 
Straffeloven § 219 
”Den som ved å true, tvinge, begrense bevegelsesfriheten til, utøve vold mot eller på annen 
måte krenke, grovt eller gjentatt mishandler 


a) sin tidligere eller nåværende ektefelle, 
b) sin eller tidligere eller nåværende ektefelles slektning i rett nedstigende linje 
c) sin slektning i rett oppstigende linje, 
d) noen i sin husstand, eller 
e) noen i sin omsorg 


straffes med fengsel inntil 3 år. Dersom mishandlingen er grov eller fornærmede som følge av 
handlingen dør eller får betydelig skade på legeme eller helse, er straffen fengsel i 6 år. Ved 
avgjørelsen av om mishandlingen er grov, skal det særlig legges vekt på om den har vart over 
tid og om det foreligger forhold som nevnt i Straffelovens § 232”. 
 
Straffeloven § 390a 
”Den som ved skremmende eller plagsom eller annen hensynsløs atferd krenker en annens 
fred eller som medvirker hertil straffes med bøter eller fengsel inntil 2 år”.  
 
Straffeloven § 33 
”..domstolen gis anledning til å beskytte fornærmede mot uønsket oppmerksomhet i form av 
brev, telefon, SMS eller e-post i tillegg til fysisk kontakt. Overtredelse av bestemmelsen kan 
straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, eller begge deler, og kan kvalifisere for 
pågripelse eller varetektsfengsling”.  
 
FNs konvensjon om barns rettigheter (barnekonvensjonen)  
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av 1989 bygger på fire grunnprinsipper:  
 Ikke diskriminering 
 Barnets beste 
 Barnets rett til liv og utvikling 
 Barnets rett til å delta og bli hørt.  


 
NOU 2003:31 Retten til liv uten vold 
”Kvinner og barn har en runnleggende rett til å leve et liv uten frykt for vold. Det er en 
menneskerett og er en overordnet målsetning i arbeidet med å bekjempe vold mot kvinner og 
barn i nære relasjoner”. 
 


2.2.1 Meldeplikt til barneverntjenesten 
Lov om barneverntjenester § 6-4, annet og tredje ledd 
”Offentlig myndigheter skal av eget tiltak, uten hinder av taushetsplikt, gi opplysninger til 
kommunens barneverntjeneste når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet 
eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf, §§ 4-10, 4-11, og 4-12, eller når 
et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker jf § 4-24. like med offentlige 
myndigheter regnes organisasjoner og private som utfører oppgaver for stat, fylkeskommune 
eller kommune. Også etter pålegg fra de organer som er ansvarlige for gjennomføringen av 
loven plikter offentlige myndigheter i forbindelse med sak som fylkesnemnda skal avgjøres 
etter §§ 4-19, 4-20 og 4-21, også å gi de opplysninger som er nødvendige for å kunne vurdere 
om en flytting tilbake til foreldrene, eller samvær med dem, vil kunne føre til en situasjon 
eller risiko for barnet som nevnt i §§ 4-10, 4-11 eller 4-12”. 
 
Opplysningsplikt til barneverntjenesten er i tillegg hjemlet i:  
Helsepersonelloven § 33 
Opplæringslova § 15-3 
Barnehageloven § 22 
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 45 
Forvaltningsloven § 13 f 
 
 


2.3 Bydelens tilbud og rutiner  -  vold i nære relasjoner 
 


2.3.1 Helsetjenesten   
Helsestasjonen  
Helsestasjonen har kontakt med alle barnefamilier i bydelen. 
Gjennom svangerskapskontrollen møter jordmødrene ca 65 % av de gravide og ofte deres 
ektefelle. Helsestasjonen for barn 0-5 år møter familier hyppig første leveår og følger familier 
fram til barna begynner på skolen. Tjenesten bygger på tillit og dialog. Bekymringer, som 
synlige funn og informasjon fra bruker tas opp og dokumenteres i journal. Bruker tilbys ny 
time for konsultasjon ved bekymring. Helsesøster og/eller lege informerer om tilbud om 
finnes som, familieterapi, alternativ til vold osv. Helsesøster kan i enkelte saker bidra til at 
foresatte får kontakt med barneverntjenestens ansatte frivillig. Ved alvorlig bekymring tas 
dette opp med foresatte og saken melders direkte til barneverntjenesten.  
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Skolehelsetjenesten 
Skolehelsetjenesten har tjeneste på alle 17 skolene i bydelen. I barneskolen er det mange 
lovpålagte oppgaver slik at en treffer alle barna. Tett samarbeid med foreldre, lærere og 
ledelse på skolen er nødvendig for å finne fram til barn og unge som sliter og ikke har det bra 
i hverdagen. Tjenesten bygger på tillit, og tilstedeværelse i skolehverdagen er viktig for at 
barn og unge kan ta kontakt selv.  
I ungdomsskole og videregående er det viktig å være tilstede til faste tider og være synlig i 
skolehverdagen slik at ungdommen selv kan ta kontakt. Helsesøster er behjelpelig med å 
videreformidle kontakt med barneverntjenesten. Saker kan meldes direkte til 
barneverntjenesten ved alvorlig bekymring. 
  
Helsestasjon for ungdom 
Her er en avhengig av at ungdom eller foresatte selv tar kontakt ved behov for samtale og 
bistand i en vanskelig livssituasjon. Det videreformidles kontakt med barneverntjenesten i 
saker hvor ungdommen selv ønsker det. Saker meldes også direkte fra helsesøster og lege når 
det er nødvendig. 
  


2.3.2 Barnehagene 
Barnehageansatte skal i sitt arbeid være oppmerksomme på forhold som kan føre til tiltak fra 
barneverntjenestens side. Foreldrene i barnehagene blir orientert om barneverntjenesten som 
samarbeidsinstans og ansattes opplysningsplikt. 
Det er utarbeidet egen samarbeidsavtale mellom barnehagene og barneverntjenesten. Formålet 
med planen er å: 
o Tydeliggjøre reglene om taushetsplikt / opplysningsplikt 
o Forebygge uheldig utvikling og sikre riktige hjelpetiltak til barn som har behov for det 
o Sikre samordning av relevante tiltak på tvers av etatsgrenser og profesjoner 
Avklare ansvarsforholdet mellom ulike faginstanser  
 
Det er ikke meningen at barnehagen skal ta stilling til om de enkelte vilkårene for å fatte 
vedtak etter barnevernloven er oppfylt. Barnehageansatte skal vurdere omsorgssituasjonen ut 
fra sitt faglige ståsted og sin kjennskap til barnet og familien 


 


2.3.3. Barnevern 
Barneverntjenesten kan i likhet med sosialtjenesten i situasjoner hvor det forekommer vold i 
nære relasjoner bidra med å splitte voldsoffer fra utøver ved å fremskaffe midlertidig 
overnatting, ved henvisning til krisesenter. Barneverntjenesten har særlig fokus på barnet i 
slike situasjoner og vil alltid måtte vurdere hvorvidt barnet er tilfredstillende ivaretatt eller 
ikke. I særlige situasjoner kan barnevernadministrasjonens leder bestemme at barnet må  
plasseres mot foreldrenes vilje. Saken vil i så fall bli fremmet for fylkesnemnda i etterkant av 
plasseringen.  Barneverntjenesten kan også bistå den / de voldsutsatte med forskjellige 
hjelpetiltak, samt tilby samtale for generell råd og veiledning og henvise andre instanser som 
for eksempel ATV (alternativ til vold).  
 
Barnevernet har ulike innfallsvinkler til voldsproblematikk, dvs. vold i nære relasjoner i 
familier. Barneverntjenesten har valgt i all hovedsak å benytte et kompetanseprogram for 
barneverntjenestene i Oslo Kommune kalt ”Vold i nære relasjoner” fra 2008. Målsettingen for 
programmet er at bydelsbarnevernet skal være i stand til å håndtere saker der vold i nære 
relasjoner fremkommer.   


 19







  
I metoden inngår fokus på :  


• At samarbeidspartnere melder saker som gjelder vold i nære relasjoner til barnevernet 
raskt. 


• At det er gode rutiner for avklaring av meldinger – samarbeidsavtale mellom politi / 
barnevern brukes. Målindikator i slike saker er 0 toleranse for vold i nære relasjoner 
ved vårt kontor.  


• At det foreligger prosedyrer for anmeldelse til politiet, heri hvordan beslutning om å 
anmelde tas i denne barneverntjenesten.   


• At det foreligger samarbeidsavtale mellom krisesentre og barnevern der det er barn / 
ungdom i familien. 


• At det er etablert en modell for hvordan barnevernet tilnærmer seg saker med vold i 
nære relasjoner. 


• At det til enhver tid er minst 2 saksbehandlere på kontoret som har spesialkompetanse 
på saksområdet. 


• Særskilte metoder vedr. å snakke med barn benyttes. 
• Saksbehandlere med spesialkompetanse får ekstern veiledning fra psykolog fra 


Alternativ til vold (ATV). 
• Undersøkelser i slike saker har særlig fokus på å iverksette hjelpetiltak etter endt 


undersøkelse.  
• Det er særskilt fokus på å samarbeide med andre hjelpeinstanser i slike saker – eks. 


BUP/familiekontor/ATV/barnevernets familieteam m.v. 
• I samarbeid med øvrige bydeler arbeides det med å utvikle evalueringsverktøy for 


disse sakene. Med særlig fokus på hvilke tiltak som virker i slike saker. 
• I samarbeid med andre bydeler arbeides for at minoritetsfamilier får et spesielt fokus 


slik at familiene opplever at de får relevant hjelp. 
• Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2008 – 2011 ”Vendepunkt” fra Justis- og 


politidepartementet – sees hen til. 
 


  
 


2.3.4 Utekontakten 
Utekontaktene har god kunnskap om tjenestestilbudet i bydelen og byen. Utekontakten kan 
tilby samtaler, råd og veiledning og videreformidle til andre instanser. Utekontaktene har 
taushetsplikt, men ved bekymring rundt vold i hjemmet vil man drøfte bekymringen med 
barnevernet og evt skrive en bekymringsmelding. Utekontakten vil, i slike tilfeller, alltid   
informere ungdommene om at de gjør dette.  
 
 
 


2.3.5 Fritidsklubbene 
Personalet i junior- og ungdomsklubb snakker i ulike formelle og uformelle settinger med 
brukerne om de ulike problem / trusler som mange barn / ungdommer opplever. På den måten 
signaliseres overfor brukerne at personalet er åpne for å snakke om alle typer problemer. 
Dermed blir det lettere for klubbenes brukere å prate med lederne om problemer. 
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2.3.6. Sosialtjenesten/NAV 
Sosialtjenesten kan i situasjoner hvor det forekommer vold i nære relasjoner bidra med å 
splitte voldsoffer fra utøver ved å fremskaffe midlertidig bolig/overnatting, som f.eks 
krisesenter. Sosialtjenesten kan også bistå offeret med økonomisk selvstendighet ved å sikre 
økonomiske ytelser til den/de voldsutsatte, samt samtale for generell råd og veiledning og 
henvise andre instanser.   
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3 Barn av psykisk syke 
 
Barns grunnleggende utviklingsår tilbringes for de fleste i familien. Når en av foreldrene har 
en psykisk lidelse påvirkes hele familien og spesielt barna. Risikoen for at disse barna utvikler 
tilsvarende problemer er betydelig tilstede. En stor utfordring er at mange av disse barna ikke 
får den oppfølging og støtte de har behov for (Aamodt & Aamodt 2005). 
 


3.1 Situasjonsbeskrivelse 
En samlet kunnskapsbase viser at psykisk sykdom hos foreldre ikke sjelden blir barnas byrder 
og senere også barnas sykdom (Sundfær 1999, Killen 2000, m.fl.). Det er store variasjoner, 
men forskning viser at barn med foreldre som har psykiske lidelser har økt forekomst av 
emosjonelle vansker, søvnproblemer, atferds- og kognitive utviklingsforstyrrelser. Nedsatt 
selvfølelse, redusert tiltro til egne ressurser og sosial unnvikelse er ofte kjennetegn ved 
gruppen ( Killen& Olofsson 2003, Sundfær 1999 m.fl.). 
 
Ofte medfører psykisk sykdom (og rusmisbruk) et sammenbrudd i familiens kommunikasjon 
og andre daglige rutiner. Det er ikke uvanlig at barna inntar en rolle hvor de tar voksent 
ansvar  og bruker sine krefter på å være i ”alarmberdedskap” eller på praktiske gjøremål i 
hjemmet. Mange utvikler også en supersensitivitet med hensyn til foreldrenes atferd til enhver 
tid. Stadige tanker om  hva de selv kan og bør gjøre bedre for å forhindre problemene er 
utbredt, samt opplevelse av skyld og skam for at ting er som de er. Konsekvensen for mange 
av barna er at de trekker seg bort fra fellesskap med andre barn og er ensomme. 


 
 


3.2 Lovverk og føringer 
• Helsepersonelloven (lov av 2. juli 1999 nr. 64) (om ansvaret voksenpsykiatrien har 


for å ivareta barn av psykisk syke voksne). Den nye loven trådde i kraft 01.01.2010 
o §10a Helsepersonells plikt til å bidra til å ivareta mindreårige barn som 


pårørende  
o §3-7a Om barneansvarlig personell mv.  


 


3.3 Bydelens tilbud og rutiner – barn av psykisk syke 
I arbeidet med disse barna er foreldrene uansett sentrale og viktige i det videre arbeidet. Før 
en ber om bistand fra en annen tjeneste skal en ha samtykke fra foreldrene.  
Unntaket er bekymringsmeldinger til barneverntjenesten. Her skal det vurderes om foreldrene 
skal informeres i forkant. I voldssaker skal foreldrene ikke informeres.  
Alle saker kan drøftes anonymt med en annen tjeneste eller i et tverrfaglig fora uten at 
foreldrene informeres. 
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3.3.1 Helsestasjon   
Helsestasjon møter hele barnebefolkningen og deres foreldre og har ofte god kjennskap til 
enkeltfamilier og deres utfordringer. Bekymring rundt barnet grunnet mor eller fars psykiske 
helse kan henvises hit hvis foreldrene samtykker.  
 
 
Svangerskapskontroll: 
Svangerskapskontroll hos jordmor er et tilbud til alle gravide i bydelen. Under oppfølging i 
svangerskapet kan en få innsikt i om foreldre har slitt eller sliter psykisk. Dette kan gjøre 
tjenesten bedre rustet til å ivareta foresatte i oppfølgingen etter at barnet er født. Det holdes 
fødselsforberedende kurs for alle som ønsker det. Det tilbys samtale med jordmor etter fødsel 
ved behov. 
 
Helsestasjon 0-5 år: 
Et tilbud for barn mellom 0–5 år og deres foreldre. Helsesøster foretar hjemmebesøk og tilbyr 
oppfølging på helsestasjon av helsesøster, lege og fysioterapeut. Alle tilbys individuelle eller 
gruppebaserte konsultasjoner. Ved behov tilbys familien ekstra konsultasjoner på 
helsestasjonen.  
Det er ansatt familieterapeut på helsestasjonen for å gi foreldre råd og veiledning i 
foreldrerollen.  
Åpen helsestasjon uten timebestilling, hver torsdag fra kl. 13.30 til 15.30. 
Samlivskurset ” Godt samliv” tilbys alle førstegangsforeldre med barn i aldersgruppen 4 til 10 
måneder. Her er tema dialog og god kommunikasjon mellom foreldre.  
 
Skolehelsetjenesten  
Tjenesten bestreber seg på å ha en åpen dør, slik at elever kan komme med små eller store ting 
de lurer på i løpet av skolehverdagen. Mange kan ha behov for å snakke med noen ”nøytrale” 
voksne om vanskelige ting. Helsesøster har både individuelle og gruppebaserte 
konsultasjoner. 
Tjenesten blir svært sjelden kontaktet av DPS (distriktpsykiatrisk poliklinikk – voksen) i 
forbindelse med psykisk syke foreldre som har barn på helsestasjon og skole i bydelen. Det er 
ønskelig å bedre dette samarbeidet for å bedre situasjonen til barn som har psykisk syke 
foreldre.   
 
Videregående skole: 
Skolehelsetjenesten samarbeider med BUP( Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk)i et 
prosjekt kalt ”Utviklingsfremmende samtaler”. Dette går ut på at ansatte ved BUP er tilstede i 
skolehelsetjenesten 2 dager i uken (på alle videregående skoler). Målet er å gi et lett 
tilgjengelig og differensiert samtaletilbud til ungdom som trenger hjelp. Trenger ungdommen 
langvarig behandling henvises de videre i hjelpeapparatet. 
 . 
 


3.3.2 Barnehage 
Målgruppe: Foreldre med barn i alderen 1-5 år. 
Etter henvisning fra lege eller helsestasjon, prioriteres barn med foreldre som er psykisk syke 
til plass i barnehage. 
Barnehagene skal bistå hjemmene i deres omsorgs- og oppdrageroppgaver. 
Gjennom regelmessige foreldresamtaler gir barnehagens pedagogiske ledelse foreldrene 
veiledning og informasjon om hvordan det går med deres barn. Både foreldre og ansatte kan 
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ta kontakt med barneverntjenesten. I bydelens samarbeidsavtale legges det vekt på at alle som 
melder bekymring for et barn skal ha forsøkt å løse problemene på sitt nivå. 


 


3.3.3.Barnevernet 
Barnevernet har ulike innfallsvinkler for arbeid med barn av psykisk syke foreldre avhengig 
av hvilken sykdom det er snakk om og hvordan sykdommen påvirker barnet i familien. Det 
sees også hen til barnets alder og modenhet. Det er ikke utarbeidet egne metoder for slikt 
arbeid, men det kan være hensiktsmessig å bruke metoder som fremkommer under kapitlet 
om vold i nære relasjoner.  Samarbeids- og kontrollinstanser kan være de samme som nevnt i 
kapitlet om vold i nære relasjoner, men også bydelens bestillerkontor og bydelens 
psykiatritjeneste anses som viktige samarbeidspartnere her. Likeså distriktspsykiatrisk 
poliklinikk (DPS).  
 
Barnevernets arbeid med barn som er i grenseland mellom psykiatri og barnevern: 
Barnevernet har ulike innfallsvinkler for arbeid som er i grenseland mellom psykiatri og 
barnevern. Men det anses særlig viktig å benytte interne møter i bydelen mellom 
bestillerkontoret og barnevernet for å avklare grensegangene mellom hva som er barnevernets 
ansvar i saken og hva som tilligger bestillerkontoret eller andre i bydelen å ta ansvar for. Like 
viktig anses det å reise sak inn for barne- habiliteringstjenesten i bydelen når det er behov for 
koordinerte tjenester og derved opprette en individuell plan. Bakgrunnen for at det skal holdes 
interne (anonyme hvis taushetsplikten ikke er opphevet) drøftingsmøter er at vi skal møte de 
som har behov for hjelp som en samlet enhet / en samlet bydel og derved kunne gi de det 
gjelder en opplevelse av å bli tatt på alvor og få hensiktsmessig hjelp. 
 
 


3.3.4. Utekontakten 
Mange av de ungdommene Utekontakten har individuell oppfølging med lever i familier hvor 
en eller begge foresatte er psykisk syke. Utekontakten tilbyr i slike tilfeller ungdommene råd 
og veiledning, ulike gruppetilbud eller bistand til å kontakte andre deler av hjelpeapparatet. 
Ved bekymring rundt omsorgssituasjonen til ungdommen vil man skrive bekymringsmelding 
til barnevernet. Utekontakten vil, i slike tilfeller, alltid  informere ungdommene om at de gjør 
dette.  
 


3.3.5. Sosialtjenesten/NAV  
Sosialtjenesten kan bidra med oppfølging, råd og veiledning for foreldre/familier hvor barn 
lever med foreldre som er psykisk psyke. Sosialsenteret kan i samarbeid med foreldre 
igangsette ansvarsgruppe/individuell plan hvor man sammen med samarbeidspartnere kan 
følge opp familien via deres foreldre. Sosialsenteret samarbeider med barnevernet i flere slike 
saker.  
 


3.3.6 Seksjon psykisk helse 
Seksjon psykisk helse følger opp brukere med psykisk lidelse som har barn. Det er et tett 
samarbeid i enkelte saker, og psykisk helse følger opp, og bistår brukerne i den grad det er 
behov for dette. Individuell plan/ansvarsgrupper er verktøy som benyttes. 
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4 Barn av foreldre som ruser seg  
 
Hvordan kan du hjelpe et barn eller en ungdom som har foreldre som ruser seg? I dette 
kapittelet i veilederen kan du lære litt mer om temaet og finne informasjon om hvordan det 
jobbes i tjenestene i Bydel Nordstrand. Bakerst i veilederen finner du informasjon om 
regionale, byomfattende og nasjonale tilbud. Ønsket er å   klare å gi tidligere hjelp, langsiktig 
oppfølging, bedre informasjon til barn, unge og deres foresatte, samt kompetanseheving i 
tjenestene 
 


4.1 Definisjoner og avgrensning 


4.1.1  Rusmiddel/rusgift 
Rusgift er en fellesbetegnelse for kjemiske rusmidler, dvs. alkohol, narkotika, rus- og 
avhengighetsfremkallende medikamenter og sniffemidler. 
 
Rusgiftbegrepet skiller seg fra rusmiddelbegrepet ved kun å innskrenke seg til de psykoaktive 
substansene, mens rusmidler blir oppfattet å være et mer omfattende begrep, som betegner 
både substanser og aktiviteter som er i stand til å skape rus og avhengighet. 
 


4.1.2 Rusmiddelmisbruk 
Med ”rusmiddelmisbruk” mener vi ”bruk av midler som påvirker sentralnervesystemet og gir 
endret stemningsleie og/eller svekket psykomotorisk kontroll på en måte som er til skade for 
individet eller er plagsomt for en selv eller andre av sosiale grunner”. 
 
Når en person ruser seg så ofte og så mye at det blir problemer av det – enten i familien, på 
jobben, eller at kroppen tar skade av det, kaller vi det rusmisbruk. Det er ikke alltid at den 
som ruser seg er enig i at det er misbruk. Faren til ”Petter” mente lenge at det ikke var noe 
problem. Han bare tok en øl av og til, slik alle gjør, sa han. For ”Petter” var det likevel et 
problem når det ble kjefting hjemme, eller når han ble redd for faren. Moren til ”Ida” mente 
heller ikke at hun var rusmisbruker. Hun spiste piller fordi hun følte seg dårlig, og drakk vin 
for å kose seg og slappe av. For ”Ida” ble det et problem når hun ikke turte å ta venner med 
hjem, og når hun måtte overta morens oppgaver med småbrødrene. Når bruken av rusmidler 
fører til problemer som dette, kaller vi det rusmisbruk. Å bruke ulovlige rusmidler, som 
narkotika, kalles alltid rusmisbruk. 
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4.2 Situasjonsbeskrivelse 
 
I bydel Nordstrand gjorde Nordstrand barneverntjeneste pr. januar 2008 en kartlegging over 
klienter hvor rusmisbruk er en vesentlig del av problemet. I 44 saker er foreldrenes 
rusmisbruk et problem. I 26 av disse sakene er det gått så langt som til omsorgsovertakelse.  
 
 
 


 
 
 


4.3 Omfang 
Flere barn med foreldre som har problemer tror at de er de eneste i klassen eller vennegjengen 
som har det slik. Derfor føler de at det er veldig vanskelig å snakke med andre om det. Det er 
mange barn som har en mor eller en far som ruser seg. Ingen vet tallet sikkert, men i Norge 
regner vi med at mer enn 200 000 barn har foreldre som ruser seg på en slik måte at barna 
reagerer på det. 200 000 barn er mange! Det betyr at i en skoleklasse med 25 elever kan det 
kanskje være 4–5 elever som har dette problemet hjemme. Noen steder færre, men andre 
steder flere. Tidlig intervensjon ovenfor barn med rusmisbrukende foreldre er viktig, og er et 
prioritert satsningsområde i regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet (St.prp.nr.1 2007-
2008). Med tidlig intervensjon menes arbeidet med å identifisere og håndtere et problem på et 
så tidlig tidspunkt at det forsvinner eller blir redusert med begrenset innsats. 
 


4.4 Lovverk og føringer 
 Lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. 
 Lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene 
 Lov av 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester 
 Lov av 28. april 1961 nr. 2 om psykisk helsevern 
 Lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. 
 Lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa 
 Lov av 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager 
 Lov av 20. mai 2005 nr. 28 om straff 
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4.5 Bydelens tilbud og rutiner – barn av foreldre som ruser seg 


4.5.1 Helsestasjon  
Svangerskapskontroll 
Svangerskapskontroll hos jordmor er et tilbud til alle gravide i bydelen.  Ved første møte 
kartlegges tema som levesett, alkoholvaner m.m som følges opp videre i graviditeten. Gravide 
som har behov, får tilbud om tettere oppfølging. Ved rusproblemer i svangerskapet henvises 
den gravide til Ullevålsteamet for tett oppfølging fram mot fødsel og barseltid. 
  
Helsestasjon 0-5 år 
Et tilbud for barn 0-5 år og deres foreldre. Hjemmebesøk tilbys til aller førstegangsfødende og 
nyinnflyttede og det tilbys oppfølging på helsestasjon hos helsesøster, lege og fysioterapeut. 
Alle tilbys individuelle og gruppebaserte konsultasjoner. Ved behov tilbys familien ekstra 
konsultasjoner på helsestasjonen. Det er ansatt familieterapeut for å gi foreldre tilbud om råd 
og veiledning i foreldrerollen, samt i  konfliktsituasjoner innen familien. 


4.5.2 Skolehelsetjenesten 
Tjenesten bestreber å ha en åpen dør, slik at elever kan komme med små og store ting som 
opptar dem. Mange har behov for å snakke med ”nøytrale” voksne om vanskelige ting. 
Bekymring rundt foreldres rusmisbruk kan være et slikt emne. Tjenesten er lett tilgjengelig og 
har en opparbeidet tillit blant barn og unge.  Alvorlighetsgraden avgjør videre framgangsmåte 
i den enkelte sak, noe som kan være tett oppfølging av enkeltelever, samtale med hjemmet, 
samarbeid med skole, henvisning til barnevern eller annet. 
 
 


4.5.3 Helsestasjon for ungdom (HFU) 
Tjenesten tilbyr samtaler om ulik problematikk. Her kan ungdommen eller foresatte henvende 
seg selv. Tilbudet er gratis og det er ikke timebestilling.  


4.5.4 Barnehage 
Barnehagene skal bistå hjemmene i deres omsorgs- og oppdrageroppgaver. 
Gjennom regelmessige foreldresamtaler gir barnehagens pedagogiske ledelse foreldrene 
veiledning og informasjon om hvordan det går med deres barn. Både foreldre og ansatte kan 
ta kontakt med barneverntjenesten. I bydelens samarbeidsavtale legges det vekt på at alle som 
melder bekymring for et barn skal ha forsøkt å løse problemene på sitt nivå. 
Barnehagene utarbeider prosedyre som skal sikre at barn ikke kan hentes av foreldre som er 
ruspåvirket. 


4.5.5 Barnevern  
Barnevernet har ulike innfallsvinkler til rusproblematikk avhengig av hvordan rus påvirker 
barnet i familien og i.f.h.t. barnets alder og modenhet. Det er ikke utarbeidet egne metoder for 
slikt arbeid, men det kan være hensiktsmessig å bruke metoder som nettverksmøter, 
familieråd og annet. Ulike støtte eller kontrolltiltak kan iverksettes. Støttetiltak kan være 
barnehage, besøkshjem, bruk av familieteam eller tilsvarende tiltak  i hjemmet for å arbeide 
for endring i familien. Det kan også være aktuelt å iverksette tilsyn i hjemmet ved bruk av 
ekstern tilsynsfører (Tilsyn i hjemmet kan også skje som pålegg fra fylkesnemnda, dersom det 
ikke foreligger samtykke til samarbeid og dersom sak om pålagt tilsyn i hjemmet fremmes 
som sak for fylkesnemnda.) Bruk av urinprøvekontroll og eventuelt blodprøvekontroll kan 
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også være aktuelle kontrollmetoder. Samarbeid med ruspoliklinikk og sosialkontoret samt 
ulike behandlingsinstitusjoner som for eksempel Inkognitoklinikken kan være hensiktsmessig. 


 


4.5.6 Utekontakten 
Utekontaktene har god kunnskap om tjenestestilbudet i bydelen og byen. Utekontakten har 
bred erfaring fra kommunikasjon med ungdom og kan tilby samtaler, råd, veiledning og 
videreformidle til andre instanser. Utekontaktene kan bistå hvis ungdom selv har problemer 
knyttet til rus eller hvis ungdommen har foreldre som ruser seg. Ungdom kan også ta kontakt 
med Utekontakten dersom de er bekymret for omsorgssituasjonen til venner av seg. Ved 
bekymring rundt omsorgssituasjonen til ungdommen vil man skrive bekymringsmelding til 
barnevernet. Utekontakten vil, i slike tilfeller, alltid   informere ungdommene om at de gjør 
dette.  


4.5.7 Fritidsklubben 
Personalet i junior- og ungdomsklubb snakker i ulike formelle og uformelle settinger med 
brukerne om de ulike problem / trusler som mange barn / ungdommer opplever. På den måten 
signaliseres overfor brukerne at personalet er åpne for å snakke om alle typer problemer.   
Dermed blir det lettere for klubbenes brukere å prate med lederne om problemer.  


4.5.8 Sosialkontor / NAV 
Sosialtjenesten kan i situasjoner hvor foreldre ruser seg søke foreldrene inn i rusbehandling og 
legemiddelassistert rehabilitering (LAR), hvilket vil kunne bidra til bedrede levekår for barna. 
I saker hvor sosialtjenesten er i kontakt med foreldre som ruser seg, er det som regel et 
samarbeid med barnevernet for å ivareta hele familien. Individuell plan/ansvarsgruppe kan 
være viktig for jevnlig oppfølging og samarbeid mellom involverte instanser.  
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5 Kjønnslemlestelse  
 
Ingen har rett til å skade noens kropp.  Det er en selv som bestemmer over egen kropp. Som 
spedbarn, småbarn og ungdom er en avhengig av at voksne omkring en forstår dette. 
Kjønnslemlestelse av jenter og kvinner er et alvorlig overgrep og en grov krenkelse av jenter 
og kvinners fysiske og psykiske integritet. Praksisen er et klart brudd på 
menneskerettighetene. Norske myndigheter tar uttrykkelig avstand fra kjønnslemlestelse, og 
har ansvar for å forhindre at slike overgrep skjer. Arbeidet mot kjønnslemlestelse må foregå i 
samarbeid mellom ulike offentlige etater, berørte grupper og fagmiljøer. 


5.1 Definisjoner og avgrensning 
 
Kvinnelig kjønnslemlestelse: 
Kvinnelig kjønnslemlestelse er en gammel kulturell skikk som har vært praktisert i århundrer i 
mange deler av verden. I Norge ble vi kjent med denne tradisjonen da innvandrere fra Afrika 
begynte å komme hit på 80 tallet. 
 
Det finnes ulike typer kjønnslemlestelse, avhengig av hvor omfattende inngrepet gjøres. 
Inngrepet kalles også kvinnelig omskjæring. Kjønnslemlestelse ved omskjæring av jenter er 
mishandling og uttrykk for alvorlig omsorgssvikt og er forbudt og straffbart i Norge. 
  
 


5.2 Situasjonsbeskrivelse 
 
WHO anslår at 130 - 140 millioner jenter er omskåret og at ca. 3 millioner omskjæres hvert 
år. Mange jenter dør under og etter inngrepet av blødning og infeksjon og for mange kan det 
medføre betydelige fysiske og psykiske skader. 
 
Kjønnslemlestelse er mest utbredt i Vest-Afrika og Øst-Afrika, hvor store deler av 
befolkningen praktiserer tradisjonen. I tillegg finnes tradisjonen blant enkelte grupper på den 
arabiske halvøy, Iran, Irak, Indonesia, Malaysia og India. Både muslimer, kristne og folk 
tilhørende andre religioner praktiserer kjønnslemlestelse. 
 
 


5.3 Lovverk og føringer 
 
I Norge kom det i 1995 et lovforbud mot alle former for kjønnslemlestelse og staten har satt 
inn store resurser for å bekjempe tradisjonen. Mange , både menn og kvinner i de berørte 
gruppene arbeider aktivt imot kvinnelig kjønnslemlestelse. 
 


5.4 Bydelens tilbud og rutiner - kjønnslemlestelse  


5.4.1 Helsestasjon / skolehelsetjenesten 
I bydel Nordstrand har en helsesøster hovedansvar for dette temaområdet. Hun følger med på 
informasjon fra sentrale myndigheter og tilpasser dette i bydelens arbeid. Det er også 


 29







utarbeidet en prosedyre for helsestasjon og skolehelsetjenesten som omhandler aktuelt 
lovverk og de ulike faggruppers ansvarsområder i forhold til tema. http://bydel-
nordstrand.oslo.kommune.no/ 
 


5.4.2 Barnehage  
Barnehagene er kjent med at det er utarbeidet en prosedyre for helsestasjon og 
skolehelsetjenesten som omhandler aktuelt lovverk og de ulike faggruppers ansvarsområder i 
forhold til tema. Barnehageansatte følger sine prosedyrer og tar kontakt med helsestasjonen i 
slike saker.   
 


5.4.3 Barnevern  
Barneverntjenesten får ofte et særlig ansvar når barn og unge mistenkes for å skulle bli, eller 
har blitt utsatt for kjønnslemlestelse. Om våre samarbeidspartnere får slik opplysning, utløses 
plikten til å melde saken til barneverntjenesten. I likhet med annet offentlig hjelpeapparat har 
barneverntjenesten nulltoleranse for kjønnslemlestelse. I barnevernets undersøkelse av barn 
som mistenkes for å ha blitt kjønnslemlestet blir barnet alltid henvist til en lege undersøkelse, 
fortrinnsvis på barneavdelingen på Ullevål sykehus som er eksperter på dette.  
Barneverntjenesten arbeider også ofte tett med politiet i slike saker. I tillegg er samarbeid med 
ulike offentlige kompetanseenheter og private interessegrupper / organisasjoner (eks. Røde 
kors), svært vanlig. 
  


5.4.4 Fritidsklubbene  
Personalet i junior- og ungdomsklubb snakker i ulike formelle og uformelle settinger med 
brukerne om de ulike problem / trusler som mange barn / ungdommer opplever. På den måten 
signaliseres overfor brukerne at personalet er åpne for å snakke om alle typer problemer.   
Dermed blir det lettere for klubbenes brukere å prate med lederne om problemer. Personalet 
skal være spesielt oppmerksom på "ekstremkontroll" innen en familie, f.eks. fra store-søsken 
mot små-søsken.   


5.4.5 Sosialkontor /NAV 
Sosialsenteret vil i saker hvor kjønnslemlestelse mistenkes planlagt eller utført bringe dette 
opp som et tema med vedkommende/foreldre. Sosialsenteret tar i slike saker kontakt med 
barnevernet eller helsestasjon for bistand. Politianmeldelse vurderes i hvert enkelt tilfelle.  


5.4.6 Norskundervisningen 
Norskundervisningen i Bydel Nordstrand driver generell opplæring i samfunnskunnskap, hvor 
også nevnte tema kan drøftes.   
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6 Tvangsgifte  
 
Mange som arbeider med barn og ungdom kan oppleve at de mangler kompetanse om temaer 
som tvangsekteskap og ekstrem kontroll. I dette kapitlet kan du finne litt informasjon om 
temaet og hvordan vi jobber med problematikken i vår bydel. Bak i veilederen kan du også 
finne opplysninger om byomfattende eller nasjonale tiltak som tar for seg tvangsgifte og 
temaer knyttet til dette.  


6.1 Definisjoner og avgrensning 
Tvangsgifte er ekteskap som ikke er inngått i overensstemmelse med brudefolkenes frie vilje. 
I FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter heter det således at 
”Ekteskap må stiftes på grunnlag av et fritt samtykke av brudefolkene”. Disse bestemmelsene 
er bl.a gjennomført i norsk rett ved ekteskapsloven § 1a, som sier at ”Kvinner og menn har 
samme rett til å velge ektefelle. Ekteskap skal inngås av egen fri vilje og med eget samtykke”.   
 


• Tvangsekteskap er forbudt i Norge. 
• Tvangsekteskap må sees i sammenheng med autoritær oppdragelse, kontroll og vold. 
• Kompetanseteamet mot tvangsekteskap erfarer at det i de fleste sakene de er 


involverte i, så er beskyttelse av ære en viktig faktor. Æren er kollektiv, og 
æresgruppen kan være familien, slekten, klanen, kasten eller andre avgrensbare 
grupper. 


• En æreskodeks er et sett av regler for ervervelse og tap av ære. Brudd på reglene fører 
til vanære. Æren kan gjenopprettes gjennom visse handlinger. 


• Kaste og religion er viktige faktorer ved ekteskapsinngåelser og er av betydning for en 
gruppes ære. 


• Den som motsetter seg tvangsekteskap, kan bli utsatt for psykisk og fysisk vold og i 
verste fall drap. 


• Ingen av verdensreligionene legitimerer tvangsekteskap eller annen æresrelatert vold. 
• Vold knyttet til beskyttelse eller gjenopprettelse av ære krever andre mottiltak enn 


annen vold i nære relasjoner. 2 


 


6.2 Situasjonsbeskrivelse 
Enkelte minoritetsgrupper har fortsatt tradisjonen med å arrangere ekteskap for sine barn eller 
andre familiemedlemmer etter at de kom til Norge. Dette kan gjelde både gutter og jenter. 
Arrangerte ekteskap er ikke i strid med norsk lov og internasjonale konvensjoner. Det som 
imidlertid strider mot norsk lov og internasjonale konvensjoner, er at det anvendes psykisk 
eller fysisk tvang for å få den ene eller begge parter til å inngå ekteskap mot sin vilje. 
Tvangsekteskap er en del av et større problemfelt relatert til autoritær oppdragelse, kontroll og 
vold. Ofte brukes begrepet æresrelatert vold om denne formen for vold fordi den knyttes til 
enkelte samfunns forestillinger om ære og skam. Det er grunn til å anta at det er sammenheng 
mellom streng oppdragelse og sterk kontroll tidlig i ungdomstiden, og senere giftepress og 
tvangsekteskap.3  


                                                 
2Hovedpunktene er hentet fra ”Arbeid mot tvangsekteskap – en veileder”, UDI, POD, Bufdir og IMDi, 2008:13. 
3Handlingsplan mot tvangsekteskap, Regjeringen 2007.  
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Når det gjelder tvangsekteskap og menneskehandel eksisterer kun tall på registrerte 
henvendelser i deler av hjelpeapparatet. I 2006 ble det registrert totalt 350 saker om 
tvangsekteskap som berørte 389 personer. Disse tallene må tolkes med forsiktighet, men det 
er grunn til å tro at mørketallene er store.4 Kompetanseteamet mot tvangsekteskap ble etablert 
i 2008 som en rådgivende instans for førstelinjetjenesten i arbeidet med konkrete saker som 
omhandler tvangsekteskap. Teamet er et tverretatlig organ bestående av representanter fra 
UDI, Politidirektoratet (POD) og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), og er 
forankret i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Kompetanseteamet gir råd, 
veileding og assistanse til førstelinjetjenesten i arbeidet med konkrete saker som omhandler 
tvangsekteskap. Dette kan være råd om hvordan man håndterer situasjoner der en ung jente 
eller gutt er redd for å bli tvangsgiftet, hva man kan gjøre dersom tvangsgiftet er gjennomført, 
og hva som er viktig når den unge eventuelt har måttet bryte med familien og må starte på 
nytt. Kompetanseteamets erfaringer viser at tvangsekteskap må ses i sammenheng med 
familiens forståelse av ære som noe som skal beskyttes og opprettholdes gjennom kontroll av 
især jenters atferd og seksualitet. Psykisk og fysisk vold er virkemidler som i mange tilfeller 
tas i bruk for å sikre familiens ære. Et tvangsekteskap er i seg selv en voldelig handling og er 
en av flere former for æresrelatert vold.5 


  


6.3 Lovverk og føringer 
 
Ekteskapsloven § 1a, sier at ”Kvinner og menn har samme rett til å velge ektefelle. Ekteskap skal 
inngås av egen fri vilje og med eget samtykke”.6  
 
Straffeloven § 222 annet ledd – bestemmelsen om tvangsekteskap. Bestemmelsen setter straff 
for ”…den som ved vold, frihetsberøvelse, utilbørlig press eller annen rettsstridig atferd eller ved å 
true med slik atferd tvinger noen til å inngå ekteskap.”. Straffen for tvangsekteskap er satt til 
fengsel inntil seks år.7  
 
Regler for å gifte seg i utlandet kom på plass 1. juni 2007: 
Ekteskap som er inngått i utlandet vil ikke være gyldig i Norge hvis: 


- En av partene er under 18 år når de gifter seg. 
- Ekteskapet er inngått uten at begge partene var til stede under vigselen. 
- En av partene allerede er gift 


 
For alle tre punktene gjelder at minst en av partene må være norsk statsborger eller fast bosatt 
i Norge når ekteskapet blir inngått. 
 
Et ekteskap som er inngått i utlandet vil for øvrig som hovedregel bli anerkjent i Norge 
dersom ekteskapet er gyldig inngått i vigselslandet8  
 
 


                                                 
4Vold i nære relasjoner - veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner, JPD 2008. 
5”Arbeid mot tvangsekteskap – en veileder”, UDI, POD, Bufdir og IMDi, 2008. 
6 Store norske leksikon, www.snl.no 
7 Hennum, Ragnhild i Integreringskart 2008: 37. 
8 Veileder gitt ut av BLD, www.regjeringen.no. 
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6.4 Bydelens tilbud og rutiner - tvangsgifte 
 


6.4.1 Skolehelsetjenesten / helsestasjon for ungdom 
Skolehelsetjenesten kan komme i kontakt med ungdom som står i faresonen for tvangsgifte. 
De kan veilede og henvise til andre aktuelle hjelpeinstanser. På videregående skole er det 
egne minoritetsrådgivere som aktivt tar opp dette tema i klassene og bistår enkeltelever, se 
eget knappepunkt. 


6.4.2 Barnevern  
Barneverntjenesten får ofte et særlig ansvar når barn og unge mistenkes for å skulle bli utsatt 
for tvangsgifte, eller har blitt utsatt for det. Om våre samarbeidspartnere får opplysninger om 
at et barn eller en ungdom står i fare for å bli tvangsgiftet, utløses plikten til å melde saken til 
barneverntjenesten. I likhet med annet offentlig hjelpeapparat har barneverntjenesten 
nulltoleranse for tvangsgifte. I barnevernets undersøkelse av barn som mistenkes for å skulle 
bli eller å ha blitt tvangsgiftet, vurderes ofte foreldrenes omsorgskompetanse som ikke 
tilfredstillende fordi det ofte viser seg at foreldrene selv har bidratt til tvangsgifte.  
Barneverntjenesten arbeider også ofte tett med politiet i slike saker. I tillegg er samarbeid med 
ulike offentlige kompetanseenheter og private interessegrupper/ organisasjoner, svært vanlig. 
 


6.4.3 Fritidsklubben 
Personalet i junior- og ungdomsklubb snakker i ulike formelle og uformelle settinger med 
brukerne om de ulike problem / trusler som mange barn / ungdommer opplever. På den måten 
signaliseres overfor brukerne at personalet er åpne for å snakke om alle typer problemer.   
Dermed blir det lettere for klubbenes brukere å prate med lederne om problemer. Personalet 
skal være spesielt oppmerksom på "ekstremkontroll" innen en familie, f.eks. fra store-søsken 
mot små-søsken.  Hvis personalet er bekymret for et barn eller en ungdom drøftes saken 
internt og med helsestasjon og / eller barnevern før det evt sendes bekymringsmelding til 
barnevernet.  
  


6.4.4 Sosialkontor / NAV 
Sosialtjenesten kan bistå de som står i fare for tvangsgifte ved å fremskaffe midlertidig 
bolig/overnatting, som f.eks krisesenter ved behov for skjerming fra familie/ektefelle. 
Sosialsenteret kan også bistå med å sikre økonomiske ytelser til den tvangsgifte samt samtale 
for generell råd og veiledning og henvise andre instanser, som politi.  
  


6.4.5 Norskundervisningen 
Norskundervisningen i Bydel Nordstrand driver generell opplæring i samfunnskunnskap, hvor 
også nevnte tema kan drøftes. I de tilfeller elever trenger hjelp i forhold til tvangsgifte, får de 
informasjon om og eventuelt hjelp til å kontakte andre deler av hjelpeapparatet. De får også 
informasjon om organisasjoner og lignende som jobber med denne problematikken.   
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6.4.6 Minoritetsrådgiver ved videregående skole 
Som del av regjeringens handlingsplan mot tvangsekteskap er det bestemt at videregående 
skoler med høy andel av minoritetselever skal ha minoritetsrådgivere. Rådgivernes primære 
oppgave er å hjelpe elever til å fullføre og bestå videregående opplæring, opprette 
foreldrenettverk og forebygge tvangsekteskap. De skal jobbe i forhold til både ungdomstrinn 
og videregående trinn og kan for eksempel ha samtalegrupper for elever, temakvelder for 
foreldre og samarbeide med organisasjoner og ressurspersoner i nærområdet. 
Elever og foreldre ved ungdomstrinnet og videregående trinn er velkomne til å ta kontakt. 
Rådgiverne har vanlig taushetsplikt. 
 
Kontaktinformasjon: 
Minoritetsrådgiver, Holtet: Linda Cathrine Thorsen, lct@imdi.no, tlf  41471609 
Minoritetsrådgiver, Bjørnholt: Merete Munch mmu@imdi.no, tlf 954 70 286 
Minoritetsrådgiver, Bjørnholt: Lill Marie Tollerud lmt@imdi.no, tlf 954 48 589 
Minoritetsrådgiver, Manglerud: Vigdis Persdatter Vassbotn: vpv@imdi.no, tlf  95444170 
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7 Samarbeidspartnere 


7.1 Politiet 
 
Telefon 02800, nød 112 


7.2 Politiets rolle, ansvar og oppgaver i forhold til utsatte barn og 
unge  


 
I de tilfeller politiet har grunn til å tro at et barn blir mishandlet eller er vitne til vold i 
hjemmet, eller det foreligger andre former for omsorgssvikt som gir grunn til bekymring for 
barnet skal politiet skrive bekymringsmelding til barneverntjenesten. Politiet kan også ta 
kontakt med barneverntjenesten/barnevernvakta i de tilfeller det er behov for akutt vurdering 
av situasjonen. Politiets meldeplikt er hjemlet i Lov om barneverntjenester § 6-4 annet ledd 
første punktum, Politilovens § 13 annet ledd, Politiinstruksen § 12-4 første ledd første og 
andre punktum, samt påtaleinstruksen § 5-2.  
 
Politiet plikter å reagere når de blir kjent med ungdom som trues med eller utsettes for 
tvangsekteskap. I følge regjeringens handlingsplan mot tvangsekteskap omfattes 
tvangsekteskap også av ”Vold i nære relasjoner”. Aktuelle lovbestemmelser som omfatter 
æresrelatert vold er Straffelovens § 219 første ledd, § 222 første ledd, § 223, § 227 og 
Straffelovens kapittel 22. 
  
Seksuelle overgrep vurderes ut fra Straffelovens sedelighetsbestemmelser §§ 192-197, § 199 
og § 200, andre og tredje ledd 
 
Kjønnslemlestelse anses som et brudd på menneskerettigheter jf FNs internasjonale 
konvensjon om sosiale og politiske rettigheter. Det er grunn til å tro at kjønnslemlestelse i stor 
grad foregår utenfor Norge. Politiets forebyggende arbeid skjer ved å nekte passutstedelse, 
eller inndra pass og reisebevis, samt gjennom operativ utreisekontroll. Etterforskning 
igangsettes såfremt politiet har rimelig grunn til å undersøke om det foreligger noen straffbare 
forhold jf. Straffelovens § 224 første ledd. Dersom politiet mottar melding eller en anmeldelse 
om kjønnslemlestelse skal etterforskning iverksettes i samsvar med retningslinjer for 
etterforskning av andre typer overgrepssaker 
 
I tillegg til nevnte lovhjemler har alle en generell plikt til å søke å hindre visse former for 
alvorlige forbrytelser gjennom å anmelde eller på annen måte avverge forholdet etter 
straffelovens § 139. Denne avvergelsesplikten går foran lovbestemt taushetsplikt.  
 
 


7.3 Rutiner i politiet 
Det foreligger rutiner for Oslo Politidistrikt for hvordan å fylle ut bekymringsmelding til 
barneverntjenesten. I tillegg er det utarbeidet en rutinebeskrivelse for håndtering og samarbeid 
mellom politi og barneverntjenesten i saker som omhandler ”Vold i nære relasjoner”.  
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7.3.1 Risikoanalyse og beskyttelsestiltak politiet kan iverksette  
Når politiet kommer i kontakt med ofre for familievold er en hovedoppgave å sørge for 
tilstrekkelig trygghet og beskyttelse. Den beste og enkleste beskyttelsen kan trusselutsatte ofte 
selv sikre ved gjennomgang av egenrutiner for forelder og barn. Det kan utarbeides en 
sikkerhetsplan sammen med den voldsutsatte med fokus på hvordan sikre seg selv og sine 
barn ved nye farer for vold (blant annet fjerne navneskilt på postkasse, montere sikkerhetslås, 
endre telefonnummer, inngå avtaler med betrodde naboer etc.) 
 
Andre tiltak kan være:  


 Kontaktperson for trusselutsatte i politiet (vitnebeskyttelse og trygghetsguide) 
 Voldsalarm 
 Besøksforbud jf Straffelovens § 222 A 
 Kontaktforbud Straffelovens § 33 
 Patruljering i nærområdet 
 Vakthold og transport 
 Ledsagelse til rettsmøter, avhør og lignende  
 Relokalisering – strakstiltak eller permanent 
 Skifte av identitet 
 Utvisning på grunnlag av vold i nære relasjoner  


 


7.3.2 Dommeravhør av barn 
I saker hvor barn har vært eksponert for familievold eller seksuelle overgrep kan det være 
aktuelt med gjennomføring av dommeravhør, jfr. Straffeprosessloven § 239 og 
påtaleinstruksen § 8-9 andre ledd. Avhøres skal foretas så raskt som mulig og senest innen to 
uker etter anmeldelsen er inngitt til politiet. Dommeravhør av barn 0-18 år gjennomføres på 
Barnehuset. 
 


7.3.3. Barnehuset Oslo 
Barnehuset Oslo er et samarbeid mellom Justisdepartementet, Helse- og 
omsorgsdepartementet og Barne, likestillings - og inkluderingssdepartementet. Barnehuset er 
et tverrfaglig tiltak hvor barn tilbys medisinske undersøkelser, dommeravhør og annen 
oppfølging (inntil 15 timer terapi). Barnehuset er et tilbud for barn mellom 0 og 18 år som er 
eksponert for vold i nære relasjoner, og barn utsatt for seksuelle overgrep. Tilbudet omfatter 
også barn som har vært vitne til vold i hjemmet. I tillegg gis det tilbud til barn og unge som er 
utsatt for eller som står i fare for å utsettes for kjønnslemlestelse og tvangsekteskap. 
Barnehuset Oslo ligger i Skippergaten 31.  
 
 


7.3.4 Politiets koordinator for familievold og seksuelle overgrep 
Alle politidistrikt i Norge har familievoldskoordinator som skal etablere samarbeidsrutiner 
med andre etater, institusjoner og organisasjoner med tilknytning til problemstillingen.  
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7.4 Politiets rutiner ved samarbeid mellom politiet og 
barneverntjenesten i Oslo kommune 


 
  


7.4.1 Vold i nære relasjoner - definisjon 
 
Vold i nære relasjoner er handlinger som innebærer ulike former for trusler, tvang, psykisk og 
fysisk vold, begrensning av bevegelsesfriheten, eller andre former for krenkelser* av en 
nærstående person**. (Jf. Fagkoordinator familievold OPD Grøtterud) 
 


7.4.2 Sentrale bestemmelser i straffeloven 
 
Mishandling i nære relasjoner straffes primært etter Strl. § 219, men rammes ellers av øvrige 
straffebud i Straffeloven som bl.a. legemskrenkelser eller seksualforbrytelser (bl.a. 
Straffelovens §§ 228-231 og § 192). Sentralt i forholdet til § 219 er bl.a. behovet for å belegge 
med straff de psykiske følgene av vold utført i nære relasjoner, utover de rent fysiske. 
Bestemmelsen tar primært sikte på å fange opp mishandling som strekker seg over tid, men 
omfatter også grove enkelthendelser.  
 


7.4.3   Betydningen av  samhandling  
Når politiet etterforsker saker der barn direkte eller indirekte er berørt av vold i nære 
relasjoner, er barneverntjenesten i de fleste tilfeller en viktig samarbeidsinstans. Gjennom 
systematisk samhandling, kan politiets og barneverntjenestens samlede kompetanse og 
virkemidler bidra til bedre ivaretakelse av barnet og familien.  Begge instanser har samme 
mål; at volden skal opphøre.  
 
 
  
 


 
 


  
 
espørsler kan rettes til barnevernkonsulenten på politistasjonen, eller politiets fagkoordinator 
familievold: 
 
 


 
Når barn direkte eller indirekte berøres av vold i nære relasjoner, skal politiet snarest 
mulig vurdere om det er grunnlag for bekymringsmelding til barneverntjenesten.  
 
Barneverntjenesten skal fortløpende vurdere å gi skriftlige tilbakemeldinger til politiet under 
sitt arbeid med saken.  
(Jf. Rundskriv Q-24, pkt. 6.2.4, s. 23 av mars 2005 om barnevernet og taushetsplikten). 
 


 
 
Cecilie.fremo.mortvedt@politiet.no Tlf. 22 70 51 75 (barnev.kons. Manglerud politistasjon) 
Dag.Simen.Grotterud@politiet.no Tlf. 22 66 88 85 (fagkoordinator familievold OPD) 
     


 37



mailto:Cecilie.fremo.mortvedt@politiet.no

mailto:Dag.Simen.Grotterud@politiet.no





7.5 Regionale og byomfattende tilbud 
 


7.5.1 Barne- og ungdomspoliklinikk for psykisk helse (BUP), Enhet  
Nordstrand 


 
Adresse: Bogerudveien 15, Postboks 23 Bogerud, 0621 Oslo 
Telefon: 23 42 86 50 
Enhet Nordstrand har ansvar for å gi et psykisk helsetilbud til barne- og 
ungdomsbefolkningen i  alderen fra 0 til og med 18år, og deres familier. Enheten betjener 
bydel Nordstrand.  
Åpningstiden er 08.00 - 15.30, mandag-fredag. Telefontid kl 12.00 -13.00, 
hvor pasienter/foreldre og samarbeidspartnere kan ringe og spørre om tilbudet ved 
poliklinikken.  
Henvisning skjer via lege (fastlege, skolehelsetjenesten eller annen lege) eller  
barnevernleder.    
  
Øyeblikkelig hjelp  
Ved behov for øyeblikkelig hjelp kan Enhet Nordstrand kontaktes i hele åpningstiden, også 
uten legehenvisning. Utenom åpningstiden kontaktes Oslo kommune, Legevakten. 


7.5.2 Distrikts psykiatrisk poliklinikk (voksne) - DPS –          
Adresse: Ryenstubben 3, 0679 Oslo 
Telefon: 22 08 89 00 
Søndre Oslo DPS tilbyr spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern for bydelene 
Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø med tilsammen 125 000 innbyggere. 
Søndre Oslo DPS har tverrfaglig sammensatt fagmiljø bestående av leger, psykologer, psyk. 
sykepleiere, sosionomer. 
  
Søndre Oslo DPS består av følgende enheter/seksjon: 
- Ruspoliklinikken 
- Rehabiliteringsenheten (2) 
- Poliklinikk (2) 
- Akuttenhet 


Henvisninger går via fastlegen eller barneverntjenesten 


 


7.5.3 Oslo Legevakt 
Telefon: 22 93 22 92 


Adresse: Storgaten 40, 0182 Oslo 
 


7.5.4 Psykiatrisk legevakt 
Telefon: 22 93 22 93 
Adresse: Storgaten 40, 0182 Oslo 
Tjenesten er bemannet med psykiatere og psykiatriske sykepleiere. Tilbyr hjelp ved akutte 
psykiske lidelser og kriser, og hjelper videre i hjelpeapparatet når det er nødvendig. 
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7.5.5 Sosial vakttjeneste og overgrepsmottaket  
Telefon: 23 48 70 90 
Adresse: Storgaten 40, 0182 Oslo 
Sosial vakttjeneste er sosialkontorenes døgntilbud i Oslo. De kan hjelpe personer utsatt for 
mishandling, vold, seksuelle overgrep, ulykker, familieproblemer, tap av nærstående, 
selvmordstanker og materiell nød. 
 


7.5.6 Barnevernsvakten 
Telefon: 22 70 55 80/22 70 55 81. mobil: 928 38 328 / 480 16 832 
Besøksadresse: Sentrum politistasjon, Hammersborggaten 12, 0181 Oslo 


Åpningstider:   hele døgnet 
Barnevernvakten har ansvar for akutte barnevernsaker utenom ordinær kontortid. 
Hovedoppgaven er bistand til barn, unge og deres familier i krise. Bistand gis i form av 
samtaler, konfliktløsning, korttidsoppfølging av barn og unge i samarbeid med foreldre, og 
kriseplassering i institusjon og beredskapshjem. 
Dette kan være fordi barn er uten omsorgspersoner, de kan være utsatt for eller vært vitne til 
mishandling og vold eller det kan foreligge andre alvorlige former for omsorgssvikt i 
familien. Familier med rusproblemer eller andre former for samlivs- eller familiekonflikter. 
 


7.5.7 Familiekontoret – Oslo Sør   
Adresse: Cecilie Thoresensvei 1, 1153 Oslo 
Telefon: 23 38 44 80 
 
Familievernkontoret er en spesialtjeneste som skal gi et tilbud om behandling og rådgivning 
der det foreligger vansker, konflikter eller kriser i familien. De skal også foreta mekling etter 
ekteskapsloven og barneloven. 
Familievernkontoret er et lavterskeltilbud, både familier, par og enkeltpersoner kan henvende 
seg direkte til familievernkontoret uten henvisning. Tilbudet er gratis.  
 


7.5.8 Fastlegen : 
Alle har rett til egen fastlege. For en oversikt se: www.nav.no 
Fastlegen kan bistå med samtaler i vanskelige livssituasjoner og kan bistå med den enkelte 
med viderehenvisninger der det er behov for dette. 
 


7.5.9 Politi   
Nødnummer: 112 
Manglerud politistasjon:  
telefon: 22 66 90 50 
adresse: Plogveien  31, 0679 Oslo 
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7.5.10 Kompetanseteamet mot tvangsekteskap 
Tlf: 47 80 90 50 (hverdager kl 8.00 – 15.30) 
E-post: kompetanseteamet@imdi.no 
 
Kompetanseteamet gir råd, veileding to assistanse til førstelinjetjenesten i arbeidet med 
konkrete saker som omhandler tvangsekteskap.  


7.6 Hjelpetelefoner, nettsteder og litteratur for mer informasjon 
 


• Alarmtelefonen for barn og unge som vil fortelle om vold, overgrep og omsorgssvikt. 
Tlf. 116 111 www.116111.no  


• Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre. Tlf. 815 20 077 
www.kriminalitetsofre.no 


• ROBUST -omsorgsstasjon for barn og unge. Tlf. 400 02 190 
• Rustelefonen. Tlf. 08588 
• Røde Kors telefonen for barn og unge. Tlf 800 33 321 www.korspaahalsen.no 
• Kirkens SOS telefon. Tlf. 815 33 300 
• Tele-bamsen. Tlf. 800 30 350 
• Mental Helses hjelpetelefon. Tlf. 810 30 030 
• Gratis støttetelefon. Tlf: 800 40 008 www.stottetelefonen.no 
• Tvangsekteskapstelefonen til Røde Kors. Tlf: 815 55 201 
• Telefon for Incest og seksuelle misbrukte. Tlf. 800 57 000 
• Krisetelefon mot kjønnslemlestelse.  Tlf: 46 86 50 00/22 03 48 30 mandag-fredag 


0900-1800 
• Veiledning og informasjon til deg som er utsatt for menneskehandel. Tlf: 22 33 11 60 


www.rosa-hjelpen.no 
• www.imdi.no/tvangsekteskap  
• Redd barnas nettside: www.reddbarna.no/forstyrr 
• http://skolenettet.no/module_FrontPage.aspx?id=11884&epslanguage=NOAlternativ 


til vold (ATV): www.atv-stiftelsen.no 
• Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) 


www.nkvts.no   
• Barn og unge: for barn og unge av rusmisbrukere: www.barnogunge.no 
• For barn og unge som lever med psykiske problemer i familien: www.morild.org 
• (Selvhjelp for innvandrere og flyktninger. www.SEIF.no 
•  Krisetelefon mot kjønnslemlestelse -  46 86 50 00/22 03 48 30 mandag-fredag 0900-


1800 
• kompetanseteamet@imdi.no eller telefon 47 80 90 50, samt håndboken 


”Tvangsekteskap og annen æresrelatert vold” fra 2007 


 


7.6.1 Vold i nære relasjoner 
 


• ”Vendepunkt, mot vold i nære relasjoner” 2008-2011, handlingsplan. 
(G-0398) Justis- og politidepartementet. ). http://www.regjeringen.no 


• ”Formidling av opplysninger og samarbeid der barn utsattes for vold i familien” -  
en veileder (Q-1088B). http://www.regjeringen.no  


 40



http://www.116111.no/

http://www.kriminalitetsofre.no/

http://www.korspaahalsen.no/

http://www.stottetelefonen.no/

http://www.rosa-hjelpen.no/

http://www.imdi.no/tvangsekteskap

http://www.reddbarna.no/forstyrr

http://skolenettet.no/module_FrontPage.aspx?id=11884&epslanguage=NO

http://www.atv-stiftelsen.no/

http://www.nkvts.no/

http://www.barnogunge.no/

http://www.morild.org/

http://www.seif.no/

mailto:kompetanseteamet@imdi.no

http://www.regjeringen.no/

http://www.regjeringen.no/





• Dahle, Rannveig og Hennum, Nicole (2008): ”Barneverntjenestens håndtering av 
saker med vold og seksuelle overgrep”, Rapport NOVA, 
http://nova.no/asset/3446/1/3446_1.pdf  


• Kvam, Marit Hoem (2001) ”Seksuelle overgrep mot barn”, Universitetsforlaget. 
• Mossige, Svein og Stefansen, Kari (red) (2007): ”Vold og overgrep mot barn og unge. 


En selvrapporteringsstudie blant avgangselever i videregående skole. NOVA 
 
 
 


7.6.2 Barn av psykisk syke 
 


• Killèn, Kari 2000. ”Barndommen varer i generasjoner, forebygging er alles ansvar”. 
• ”Psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene”, en veileder (IS-1405).     


  www.helsdirektoratet.no 
 


7.6.3 Barn av rusmisbrukende foreldre 
 


• ”Fra bekymring til handling” (2009)- en veileder. Veilederen henvender seg til ansatte 
i barnehage, skole, helsetjenesten, politiet, barnevern, NAV og tjenesteapparatet for 
øvrig. www.helsedirektoratet.no  


• www.sirus.no  
• Linderborg, Åsa ” Meg eier ingen” (2009)  Versal forlag  


 


7.6.4 Kjønnslemlestelse 
 


• ”Handlingsplan mot kjønnslemlestelse” 2008-2011 (Q-1138) – Barne- likestillings- og    
inkluderingsdepartementet. http://www.regjeringen.no 


• ”Veileder om regelverk, roller og ansvar knyttet til kjønnslemlestelse” Utgitt av: 
Barne- og likestillingsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet 
Publikasjonskode: Q-1145  Veilederen finnes på regjeringens hjemmeside: 
http://www.regjeringen.no  


 


7.6.5 Tvangsekteskap 
 


• Handlingsplan mot tvangsekteskap (2008-2011) Utgitt av: Barne- og 
likestillingsdepartementet. Publikasjonskode: Q-1131 B 


• Arbeid mot tvangsekteskap  -  en veileder, Kompetanseteamet mot tvangsekteskap. 
IMDI. www.imdi.no/tvangsekteskap  tlf: 47 80 90 50. 


• www.tvangsekteskap.no 
• www.imdi.no/bibliotek  - Mangfolds og migrasjonsbiblioteket (MoM) tlf: 24 16 88 86. 
• Hana Senter Mot Tvangsekteskap, Den irakiske kurdiske asylsøker- og 


flykningorganisasjon i Norge (IKAF). Tlf: 24 14 99 09/993 89 114. 
• www.mirasenteret.no  -  MiRA – Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner. 
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• Nafstad, Ida. 2008. ”Rapport om Selvhjelp for Innvandrere og Flyktinger sin 
oppfølging av unge som bryter med familien på grunn av tvangsekteskap, trusler om 
tvangsekteskap, eller andre alvorlige konflikter med familien.” 


• ”Kriseguide”, Selvhjelp for innvandrere og flyktninger, www.seif.no 
• www.rosa-hjelp.no (hovedsakelig menneskehandel) 
• Veiledning og informasjon til deg som er utsatt for menneskehandel, tlf 22 33 11 60  


 
  
 
  


7.6.6 Andre sentrale dokumenter, bøker og DVD 
  


•  ”Til barnets beste - samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten ”– en     
          veileder 
•   (Q-1162B).Veilederen finnes på departementet sin  hjemmeside ;   


              http://www.regjeringen.no  
•   ”Satsing på barn og ungdom. Regjeringens mål og innsatsområder i statsbudsjettet   
       2010”. 
•  Kan bestilles fra; Departementenes servicesenter (kode: Q-1166B)  eller ;   
       www.regjeringen.no/bld   
•  DVD: ”En verdig start på voksen livet” og ”Problembarna”, kan bestilles på   
       www.vfb.no  
•   Backe-Hansen, Elisabeth (2009). ” Å sende en bekymringsmelding – eller la det     
       være? En kartlegging av samarbeid mellom barnehage og barnevern.”, NOVA  
•  Killèn, Kari (1991): ”Sveket. Omsorgssvikt er alles ansvar”, Kommuneforlaget 
•  Kirkeng, Anna Luise (2009): ”Hvordan krenkede barn blir syke voksne”,      
       Universitetsforlaget 


7.6.7 Barnebøker 
 


• Dahle Gro og Nyhus, Svein (2003): ”Sinna mann”, Cappelen 
• Dahle Gro og Nyhus, Svein (2000): ”Bak Mumme bor Moni”, Cappelen 
• Rygg, Eli (2004): ”Jeg sa ikke kom inn”, Gyldendal Norsk Forlag 
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