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1. INNLEDNING 

Vold og overgrep i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem, både ut fra et kriminalitetsperspektiv 

og fra et helse- likestilling- og oppvekstperspektiv. Volden kan være av både fysisk, psykisk og seksuell 

karakter, og kan være alt fra enkelthendelser til langvarig og omfattende mishandling. Både kvinner og 

menn kan være voldsutøvere, og både kvinner, menn, barn og eldre utsettes for vold. Kvinner og barn er 

imidlertid i større grad utsatt for den mest fysisk skadelige volden (1).  For voksne vil volden, enten den er 

psykisk eller fysisk, kunne ha store konsekvenser for livskvalitet og arbeidsevne. Barn som utsettes for vold 

og overgrep, eller er vitne til vold, preges av disse erfaringene resten av livet. Volden kan gi varige fysiske 

og psykiske skader som på sikt setter dem helt eller delvis ut av skole og arbeidsliv. Mange får redusert 

helse og livskvalitet også som voksne (2).   

1.1  Arbeidet med planen  

Sentrale myndigheter anbefaler kommunene å lage kommunale handlingsplaner mot vold i nære 

relasjoner. Leder for hjelpetjenesten, Jakob Lanto tok i des 2015 initiativ til å starte arbeidet med planen i 

Tana kommune igjen, etter at det påbegynte planarbeidet hadde stoppet opp.  Det ble, sammen med 

Norasenteret, Senter mot vold og seksuelle overgrep i Øst-Finnmark, satt ned ei arbeidsgruppe og ei 

referansegruppe, som skulle utarbeide planen. Arbeidet var planlagt fullført innen utgangen av 2016.  Man 

ønsket å lage en plan som skulle si noe om omfanget av vold og tilbudet til utsatte kvinner, menn, barn og 

familier, eldre og psykisk utviklingshemmede; og en plan som sier noe om målsettinger og tiltak i det videre 

arbeidet.   

Hensikten med denne planen er å forebygge og minske den lidelsen volden medfører for kommunens 

innbyggere. De som er utsatt for vold i nære relasjoner skal kunne henvende seg til et kompetent 

hjelpeapparat og oppleve å få riktig hjelp til rett tid, uavhengig av alder, kjønn, seksuell orientering, 

funksjonsevne og kulturell bakgrunn. Det er også viktig å sikre tilbud til voldsutøvere.  

Arbeidsgruppen ble formelt oppnevnt av rådmann Jørn Aslaksen 02.02.2016, og har bestått av:  

 Line Løkken, Barneverntjenesten 

 Heidi Wilsgård, Boftsa oppvekstsenter 

 Anita Henriksen, Rus – og psykiatritjenesten 

 Aino Snellmann, Legesenter 

 Liselotte Lavir, Helsestasjon 

 Kirsten Ekroll, Norasenteret IKS 

 Karin Pettersen, SANKS 

  

Referansegruppa har bestått av: 

 Kommunalsjef for oppvekst og kultur 

 Kommunalsjef for helse og omsorg 

 Kommuneoverlege 

 Kommunepsykolog 

 Virksomhetsleder hjemmesykepleie 

 Virksomhetsleder hjelpetjenester 
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 Politi 

 Samisk Nasjonalt kompetansesenter (SANKS) 

 

I tillegg har tilflyttertjenesten og Nav fått mulighet til å komme med innspill.  

1.2  Definisjoner  

Her har vi valgt å benytte definisjonen til Per Isdal (3). Denne definisjonen inkluderer også trusler om vold, 

trakassering, seksuelle overgrep, kontroll av økonomiske ressurser og kontakt med andre, samt 

kjønnslemlestelse og tvangsekteskap:  

Vold er enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom at denne handlingen skader, smerter, 

skremmer eller krenker, får denne personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre noe den vil.  

”Vold i nære relasjoner”- Per Isdal beskriver det slik: 

Relasjonsvold er vold som finner sted innenfor nære relasjoner eller maktsystemer, som regel fra 

noen som er sterkere eller har mer makt, mot noen som er svakere eller har mindre makt.  

Dette betyr først og fremst at den som utøver volden, og den som utsettes for den, har eller har hatt en 

familiemessig relasjon - som partnere, foreldre, barn, samboer, steforeldre, stebarn, besteforeldre, etc. 

Dette gjelder selv om relasjonen er brutt. I tillegg kommer andre tilfeller, der den utsatte har en relasjon 

og et visst avhengighetsforhold til utøveren; det kan være i sammenheng med jobb eller organiserte 

fritidsaktiviteter. Seksuelle overgrep er kanskje den verste form for vold.  

Seksuelle overgrep kan defineres slik: 

Når en person tvinger, truer, lokker eller manipulerer en annen til å delta i seksuell aktivitet den 

andre ikke vil eller ikke er moden til. 

Denne definisjonen inkluderer både barn og personer med medfødt eller ervervet skade. Seksuell aktivitet 

kan her være alt fra beføling til gjennomført samleie.  

1.2.1  Hva er vold? 

For å forstå volden som fenomen er det viktig å vite at volden ikke bare dreier seg om fysiske, synlige 

angrep, men også om andre, mindre synlige krenkelser, som kan medføre like store psykiske 

skadevirkninger.  

Fysisk vold er 

Enhver form for fysisk makt som medfører smerte og skade. Det kan være å dytte, riste, lugge, vri armene, 

sparke, klype, kvele, slå med hender eller gjenstand, brenne m.m. 

Psykisk vold  

All bruk av ord, stemme, handling, eller mangel på handling, som kontrollerer, skader, skremmer eller 

krenker.  Psykisk vold er atferd som er rettet mot å få andre til å føle seg små, dårlige eller uviktige gjennom 

konstant kritikk, rakke ned på, såre, krenke og ydmyke uten hensyn til den andres følelser. Psykisk vold 
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kan være direkte- eller indirekte trussel, kontroll over den andres liv, degraderende og ydmykende atferd, 

utagerende sjalusi, isolering eller emosjonell vold. Barn som lever i vold utsettes for psykisk vold.  

Seksuell vold 

Påtvungen seksuell aktivitet som berøring mot egen vilje, smertefull seksuell aktivitet, voldtekt ol.  

Grooming  

Å bygge tillit for å utnytte barn seksuelt. De færreste overgrep skjer spontant og brutalt. Mange av de som 

blir utsatt for overgrep har i kortere eller lengre tid vært utsatt for «grooming». Uttrykket «grooming»; fra 

engelsk: stelle, pleie; blir brukt om den prosessen offeret blir trukket inn i før overgrepet skjer. Denne 

«groomingen» er også ofte årsaken til at den utsatte ikke klarer å komme seg ut av misbruket. Overgriper 

benytter «grooming» for å muliggjøre overgrepet og for å sikre at offeret i ettertid ikke skal avsløre hva 

som har skjedd.  

Materiell vold  

Vold som går ut over ting eller døde gjenstander. Handlinger der en ødelegger og kaster ting vil virke 

spesielt skremmende dersom utøveren tidligere har utøvd fysisk vold. Å vokse opp i en familie der vold 

jevnlig går utover gjenstander er for et barn det samme som å vokse opp i et slags minefelt, som når som 

helst kan smelle.  

Latent vold  

Når det har forekommet vold i familien tidligere og en er redd for at det skal skje på nytt. Denne vissheten 

om at muligheten for vold er til stede styrer alt den utsatte gjør. Volden blir derfor tilstedeværende hele 

tiden i kraft av sin mulighet. 

 

Kjønnslemlestelse 

Vold i nære relasjoner. Kjønnslemlestelse er forbudt gjennom egen lov, og det er straffbart å utføre 

kjønnslemlestelse eller medvirke til at noen blir kjønnslemlestet. En begrunnet bekymring eller mistanke 

om at et barn kan bli utsatt for kjønnslemlestelse skal alltid meldes til barneverntjenesten. For bestemte 

grupper yrkesutøvere og ansatte, er det også straffbart å ikke søke og avverge kjønnslemlestelse. 

Tvangsekteskap  

En form for vold i nære relasjoner. Arrangerte ekteskap er ikke i strid med norsk lov og internasjonale 

konvensjoner. Det som 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. Retten til selv å velge 

sin ektefelle er nedfelt i internasjonale konvensjoner. Tvangsekteskap er ofte del av et større problemfelt 

relatert til autoritær oppdragelse, kontroll og vold. Å tvinge noen til å inngå ekteskap er forbudt ved norsk 

lov og krenker grunnleggende menneskerettigheter.  

Digital vold - Nettovergrep 
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Seksuelt krenkende og uanstendig atferd via datasystemer. Fornærmede i slike saker er ofte svært unge, 

de fleste i aldersgruppen 11-12 år. Voksne behersker og utnytter teknologien effektivt og når fram til 

sårbare barn og unge i stor grad.    

 

1.3  Konsekvenser av seksuelle overgrep og vold i  nære relasjoner  

Vold i nære relasjoner har store konsekvenser for de som rammes. Forskning har vist at tidlig og langvarig 

stress hos barn fører til forandringer av en rekke fintfølende systemer i hjernen. ACE-studien (Adverse 

Childhood Experience, oppstart 1997) viser at barn som utsettes for langvarig traumatisk stress påføres 

fysiologiske endringer i hjernen som følge av overproduksjon av stresshormoner (2). En av de giftigste og 

mest skadelige barndomserfaringer er når den nærmeste omsorgspersonen også er den som utøver 

volden. Atferdsvansker, emosjonelle vansker og kognitive problemer har vesentlig høyere forekomst hos 

disse barna, sammenliknet med barn som har vokst opp i familier uten vold. Dette kan i neste omgang 

føre til dårlige skoleprestasjoner og dårlig sosial mestring. Studien viser en sterk og tydelig sammenheng 

mellom negative barndomsopplevelser og fysisk og psykisk helse hos den voksne (ibid.). I tillegg medfører 

negative barndomsopplevelser økt risiko for selvskadende adferd, som eksempelvis rusmisbruk, røyking, 

tidlig sexdebut, selvmord ol, samt økt forekomst av kriminell aktivitet. ACE-studien viste også at individer 

med mulitiple negative barndomserfaringer har betydelig økt risiko for uførhet, sosiale problemer og øvrig 

lav produktivitet. Voldsutsatte individer har også økt risiko for tidlig død, altså har de lavere 

gjennomsnittsalder enn befolkningen generelt.  

Det er etter hvert dokumentert at det er like skadelig for barns utvikling å være vitne til vold som det å 

selv bli utsatt for vold. Vold i nære relasjoner påvirker barns oppvekstsvilkår, også fordi volden kan påvirke 

foreldres mulighet til å gi tilstrekkelig omsorg til barnet og være en god forelder (ibid.). Mye tyder på at 

vold i familien påvirker de voksnes omsorg for barna og at vold er et direkte angrep på familiens 

omsorgssystem. I en studie av Holden og Ritchie (1991) fant de at det var nesten dobbelt så høy 

sannsynlighet for at voldsutsatte kvinner brukte fysisk vold mot barna sine. Studien ble gjentatt i 1998, 

med oppfølging etter 6 mnd. Her fant de at voldsutsatte mødre var mindre oppmerksomme mot barna 

sine enn de i kontrollgruppa. Etter oppfølging etter 6 mnd. og brudd i parforholdet fant de en betydelig 

nedgang i stress og aggresjon mot barna (5).  

Vold mot barn er en alvorlig pågående global problemstilling som har betydelige samfunnsøkonomiske 

konsekvenser. I følge en internasjonal studie fra 2014, var over en billion individer under 18 år utsatt for 

seksuelle overgrep, alvorlig fysisk vold eller emosjonell vold i løpet av det siste året (23). En studie fra USA 

summerte kostnadene over et livstidsperspektiv for voldsutsatte barn, til å tilsvare 1% av brutto 

nasjonalprodukt eller 124 billioner US dollar (24).  

Vista Analyse har på vegne av Barnevoldsutvalget vurdert de samfunnsøkonomiske kostnadene knyttet til 

vold, overgrep og omsorgssvikt mot barn i Norge (NOU 2017:12). Analysene tar utgangspunkt i et anslag 

som tilsier at mellom 9000 og 13000 barn og unge under 18 år i 2015 (eller tidligere år) ble utsatt for vold, 

overgrep eller omsorgssvikt. Vista Analyse understreker at den største omkostningen med slike 

barndomserfaringer, barnas velferdstap, ikke kan tallfestes eller regnes på. Dette handler om tap av 

livskvalitet og muligheter som barnet i utgangspunktet hadde, men som de aldri får mulighet til å realisere. 
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Vista Analyse sin konservative utregning anslår at kostnadene i praksis kan ligge nærmere 75 milliarder 

kroner. Kostnadene overstiger langt på vei det som i dag brukes på å forebygging av vold, seksuelle 

overgrep og omsorgssvikt.  

Studier har vist at det er enorme summe å spare på å investere i gode forebyggingsprogrammer, samt 

metoder for å avdekke og avslutte pågående vold mot barn, på et så tidlig stadium som mulig. Effektstudier 

viser at det er et spenn på effektmål mellom 1,26-33. Det betyr at for hver US dollar som ble brukt på ett 

program, sparte man mellom 1,26 og 33 US dollar, avhengig av hvor omfattende og kostnadskrevende 

programmet var (25).    

Forskning viser at eldre også er en utsatt gruppe. I følge Stortingsmelding 15, 2012-2013 (26), viser 

forekomststudier fra vestlige land at mellom 2 og 4% av befolkningen over 65 år utsettes for vold eller 

andre former for overgrep årlig. Overgrep mot eldre er ofte skjult fordi det er skambelagt og det kan være 

vanskelig for eldre å melde fra hvis de er utsatt for overgrep fra nær familie. Personell som jobber med 

eldre må være oppmerksom på tegn til vold, og prøve å avdekke forhold som vekker mistanke. Det er 

opprettet en nettressurs, Vern for eldre http://www.vernforeldre.no/ som har et spesielt fokus på å 

forebygge og forhindre vold mot eldre. 

Psykisk utviklingshemmede er en annen gruppe som er sårbar for overgrep. Flere forskere mener at 

mennesker med psykisk utviklingshemming er mer utsatt for vold og seksuelle overgrep enn befolkningen 

for øvrig (27). På grunn av kommunikasjonsvansker og kognitiv svikt hos den utsatte kan det være 

vanskelig å oppdage og avdekke overgrep. I rettsapparatet kan saker bli lagt bort fordi den utsatte ikke er 

i stand til å kommunisere verbalt på en måte som fyller kravene rettsaktørene har i en straffesak. Det må 

være en bevissthet om problemstillingen hos de som er i kontakt med psykisk utviklingshemmede. 

2. OVERORDNEDE FØRINGER 

2.1  Statlige føringer  

I 1999 la regjeringen Bondevik 1 fram handlingsplanen Vold mot kvinner. Noen år senere ble NOU 2003:31, 

Retten til et liv uten vold lagt fram. Her blir det understreket at vold i nære relasjoner er et alvorlig og 

omfattende samfunnsproblem og et vesentlig hinder for likestilling og velferd for befolkningen (6). 

Regjeringen ønsket å prioritere arbeidet med å forebygge vold i nære relasjoner og å gi ofre for denne 

volden et godt tilbud. Regjeringen la fram handlingsplanen Vold i nære relasjoner for perioden 2004 – 

2007. Neste handlingsplan Vendepunkt ble utarbeidet for perioden 2008 -2011 (1). Handlingsplan for 2012 

ble nå fulgt opp av en ny, mer langsiktig handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2017, Et liv uten 

vold (7). Regjeringen har også gitt ut Handlingsplan mot kjønnslemlestelse (2008-2011) og Handlingsplan 

mot tvangsekteskap (2008-2011), som gir føringer og forslag til tiltak innenfor disse områdene.  

Ett av målene i regjeringens handlingsplan Vendepunkt var å løfte tilbudet til ofrene for vold i nære 

relasjoner opp på den politiske dagsorden i kommunene. Vendepunkt framhever kommunale 

handlingsplaner som et viktig redskap for å sikre at ofre for vold i nære relasjoner får et tilrettelagt og 

helhetlig tilbud. Det understrekes at denne volden ikke kan aksepteres, heller ikke den som foregår i det 

private rom, og at det er et offentlig ansvar å bidra til å forebygge og hindre vold i alle grupper av 

http://www.vernforeldre.no/
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befolkningen. Videre framgår det at styrking av samarbeidskompetansen og kunnskapen i hjelpeapparatet 

må være sentralt i utarbeidelsen av lokale handlingsplaner (1).  

Den 8. mars 2013 la regjeringen fram den aller første stortingsmelding om vold i nære relasjoner, Meld. 

St. 15 (2012-2013) Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner (4). Med denne meldingen til 

Stortinget drøfter regjeringen den framtidige politikken for arbeidet mot vold i nære relasjoner. Meldingen 

beskriver vold i nære relasjoner som et omfattende samfunnsproblem, men understreker at regjeringen 

vil at vold i nære relasjoner også skal synliggjøres som et folkehelseproblem. Meldingen henviser til studier 

av helsemessige konsekvenser av vold i nære relasjoner, og ansvarliggjør helse- og omsorgstjenestene i 

større grad enn tidligere i forhold til prioriteringer og tilbud til personer utsatt for vold i nære relasjoner 

(ibid.).  

Lov om Kommunale krisesentertilbud 2009-06-19 nr. 44, Krisesenterloven, pålegger kommunene å ha et 

krisesentertilbud. Loven pålegger samtidig Fylkesmannen å føre tilsyn med kommunene for å sikre at de 

oppfyller plikten om et krisesentertilbud slik det er beskrevet i loven (8). 

2.2  Kommunens ansvar  

Kommunens ansvar for å gi sine innbyggere forsvarlige tilbud og tjenester er beskrevet i en rekke lover og 

forskrifter. Kommunen skal fremme folkehelse og trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold, og søke 

å forebygge og behandle sykdom, skade eller lyte. Lov om barneverntjenester (9), Lov om kommunale 

helse- og omsorgstjenester (10) og Lov om sosiale tjenester (11) pålegger de aktuelle tjenestene å sikre 

nødvendig samarbeid rundt brukeren. Kommunen har dermed et overordnet ansvar for å påse at 

samarbeid mellom de forskjellige etatene og nivåene sikrer også voldsutsatte et helhetlig tilbud. Disse 

lovene gir kommunen et tydelig ansvar for ivaretakelse av voldsutsatte voksne og barn. Dessuten gir 

forvaltningsloven regler om kommunens opplysnings- og veiledningsplikt (12). 

Lov om sosiale tjenester og Lov om helse- og omsorgstjenester i kommunen (10) gir brukere som har behov 

for langvarige og koordinerte tjenester rett på en individuell plan (11).  

NOU 2009:22 Det du gjør, gjør det helt, omhandler bedre samordning av tjenester for barn og unge. Flatø-

utvalget foreslår blant annet en bedre juridisk forankring av retten til individuell plan og personlig 

koordinator i saker med sammensatt problematikk, samt at kommunene pålegges å sikre et godt psykisk 

helsetilbud til barn og unge i form av lavterskeltilbud (13).  

Samhandlingsreformen gir kommunene et tydeligere og mer helhetlig ansvar for forebygging, tidlig 

intervensjon, tidlig diagnostikk, behandling og oppfølging, hvor målet er å legge til rette for et mer 

helhetlig forløp (ibid). 

Lovgivningen er blitt skjerpet gjennom nye bestemmelser om forbud mot vold mot barn (Barnelova §30) 

(14). Vi ser offentlig påtale i saker om vold mot tidligere eller nåværende ektefelle eller samboer, eller 

deres barn (Straffeloven § 228) (15) samt økning av strafferammen ved vold i nære relasjoner 

(Straffelovens § 219) (ibid.).  

Krisesenterloven fra 1.1.2010 pålegger kommunene å ha et godt og helthetlig krisesentertilbud for 

kvinner, menn og barn som utsettes for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. Loven pålegger 
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kommunene å sikre at tilbudet er av god kvalitet med hensyn til kompetanse og samarbeid med det øvrige 

hjelpeapparatet (8).  

I brev av 01.04.2016 oppfordres kommunene til å ta i bruk det kommunale beredskapsrådet (Veiledning 

til forskrift om kommunal beredskapsplikt 2012) i arbeidet mot vold i nære relasjoner i kommunen. På 

bakgrunn av, og pga. de store økonomiske, personlige, helsemessige konsekvenser, sees vold i nære 

relasjoner og seksuelle overgrep mot barn som en del av samfunnssikkerhetsforståelsen. Oppfølgingen i 

beredskapsråd må sees i sammenheng med de lovpålagte kravene til kommunene i Lov om 

krisesentertilbud, utarbeidelse og gjennomføring av lokale handlingsplaner, og samarbeid med politiråd 

og SLT-ordningen. 

2.3  Meldeplikt  

2.3.1 Meldeplikt/opplysningsplikt til barneverntjenesten  

Offentlig ansatte har taushetsplikt etter forvaltningsloven når det gjelder opplysninger de har tilgang til 

gjennom sitt arbeid (12). Mange har i tillegg en strengere taushetsplikt gjennom annet lovverk knyttet til 

sin egen profesjon. Offentlige myndigheter og yrkesutøvere som har yrkesbestemt taushetsplikt plikter 

likevel, uten hinder av taushetsplikt, å gi informasjon til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at et 

barn blir mishandlet i hjemmet, når det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, eller når et barn 

har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker (9). Hensynet til den som er utsatt for fare for alvorlig skade, 

overgrep eller alvorlig omsorgssvikt, veier tyngre enn hensynet til behandlingsalliansen og 

taushetsplikten.  

Barneverntjenesten kan innhente opplysninger som er belagt med taushetsplikt, og kan videreformidle 

opplysningene til andre forvaltningsorganer når det er nødvendig for å ivareta barnets interesser. Den 

enkelte tjenesteyter har et personlig ansvar for å oppfylle plikten og kan ikke selv velge mellom å gi 

opplysninger eller ikke (ibid). 

Alle offentlig ansatte som har kjennskap til eller mistanke om at barn utsettes for vold eller andre former 

for omsorgssvikt, har selvstendig plikt til å melde bekymring til barnevernet (ibid). Privatpersoner bør også 

se sitt ansvar og melde fra om bekymringsfulle forhold rundt barn, men omfattes ikke av lovpålagt plikt.  

2.3.2 Avvergeplikten 

Avvergeplikten er den enkeltes plikt til å avverge lovbrudd dersom det er mulighet for det. Dette reguleres 

av Straffelovens §196 der det framgår hvilke straffbare handlinger det gjelder, og at den som unnlater å 

melde til politi eller på annen måte unnlater å søke å avverge en straffbar handling kan straffes med bot 

eller fengsel. Seksuelle handlinger med barn under 16 år, voldtekt, misbruk av maktforhold, fysisk og 

psykisk vold i nære relasjoner, og medvirkning til slike handlinger, er blant flere andre straffbare 

handlinger som en plikter å avverge(15). Etter helsepersonelloven § 31 har helsepersonell i tillegg en 

særskilt plikt til å varsle politiet dersom dette er nødvendig for å avverge alvorlig skade på person eller 

eiendom (16). 

3. SITUASJONSBESKRIVELSE 

http://www.lovdata.no/all/tl-19920717-100-007.html#6-4
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3.1  Omfang av vold i  nære relasjoner  

Det er vanskelig å beregne de samfunnsøkonomiske kostnadene av vold i nære relasjoner. Mange ofre for 

denne volden vil tape livskvalitet uten at det kommer til uttrykk i tall. I Vista analyse sin rapport 2012/41 

er kostnaden av denne volden anslått til 4,5 – 6 mrd. kroner i 2010. Tidligere utredninger har anslått at 

minst 20 000 kvinner hvert år blir truet eller slått i Norge. Det anslås i rapport 2012/41 fra Vista Analyse 

AS at 75 000 – 150 000 mennesker utsettes for vold i nære relasjoner i Norge. Nesten like mange menn og 

kvinner utsettes, men den grove volden rammer mest kvinner og barn (17). 

3.2  Tall og tendenser i Finnmark og i Tana  

Tana kommune har et areal på omkring 4051,35 km2, og hadde ett folketall ved utgangen av 1.kvartal 

2016 på 2914. Folketallet har de siste årene vært rimelig stabilt rundt ca 2900, med en liten oppgang fra 

2012 hvor befolkningstallet var 2896, og med en liten nedgang siste året.  Tana kommune har de siste 

årene hatt et fødselsunderskudd, men holdt folketallet oppe ved noen år med positiv netto tilflytting. 

Historisk har Tana hatt både norsk, finsk og samisk befolkning, og kommunen er inkludert i det samiske 

språkforvaltningsområdet. Det er en del pendlere i Tana som oppholder seg i kommunen i kortere eller 

lengre perioder for å jobbe, og kommunen har bosatte innvandrere både fra andre nordiske land og 

ikkenordiske land. Kommunen har god barnehagedekning, ca. 87,8%. Tana har en arbeidsledighet på 2,6 

% og landsgjennomsnittet er på 4,8% (21). Andelen sosialhjelpsmottakere i Tana er 8,3 %, og 

landsgjennomsnittet på 3,9% 

 

Sør-Varanger kommune er vertskommune for krisesentertilbudet i Øst-Finnmark. I 2016 hadde senteret 

48 beboere, 16 voksne og 32 barn, med til sammen 2689 beboerdøgn, hvorav 1600 overnattingsdøgn for 

barn. Senteret hadde i samme periode 121 telefonhenvendelser som gjaldt fysisk/ psykisk mishandling, 

seksuelle overgrep, voldtekt og andre former for samlivsproblemer. Senteret hadde også 135 

dagbrukerbesøk, 53 av dagbrukerbesøkene var knyttet til seksuelle overgrep. Dagbrukerne var både 

kvinner og menn (20).    

Forskning viser at Finnmark er det fylke hvor det forekommer mer vold og overgrep mot ungdom fra 

voksne enn ellers i landet (19). Samlet viser rapporten Voldsutsatt ungdom i Norge at rundt 22 prosent av 

10. klassinger er utsatt for vold og/ eller seksuelle overgrep i løpet av et år, enten fra voksne eller fra andre 

ungdommer (ibid). Hver fjerde forbrytelse i Øst-Finnmark handler om vold. Ulike undersøkelser tyder på 

at ca. 2-4% av befolkningen årlig utsettes for vold i nære relasjoner (17). I følge politiets statistikk ligger 

Finnmark på voldstoppen, og det er derfor rimelig å anta at 13% av befolkningen i Finnmark og Tana er 

utsatt for vold.   

I 2014 ble det i Finnmark anmeldt 8,4 voldssaker, og 1,8 saker som kommer inn under seksualkriminalitet, 

pr. 1000 innbyggere. Snittet for hele landet var 5,1 voldssaker, og 0,9 seksualkriminalitet pr. 1000 

innbyggere (21).  I Øst-Finnmark Politidistrikt ble det i 2015 registrert 604 voldssaker, mens det i 2016 ble 

registrert 669 saker. 

Konfliktrådet i Øst-Finnmark hadde i 2015 75 saker, hvorav 50 var straffesaker, 9 sivile saker, og 1 sivil sak 

(henlagt). På landsbasis er voldssaker den største kategorien, med 23% av de henviste sakene.  
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Det finnes begrenset kunnskap om vold i ulike geografiske regioner eller ulike minoritetsgrupper i Norge.  

Informasjon om etnisitet, eller samisk tilknytning inkluderes ikke i de fleste omfangsstudiene som finnes. 

En artikkel fra 2015, Eriksen, Hansen, Javo og Schei, 2015, utgjør et viktig bidrag i forskningen. Denne 

omtaler forekomst av vold blant den samiske og ikke-samiske befolkningen. I denne artikkelen framgår 

det at personer med samisk bakgrunn, og særlig samiske kvinner, rapporterte om høyere forekomst for 

fysisk, psykisk og seksuell vold enn personer med ikkesamisk bakgrunn i samme geografiske område.    

 

Med utgangspunkt i tidligere forskning, som viser at personer med etnisk minoritetsbakgrunn kan oppleve 

særlige utfordringer i møte med hjelpeapparatet, har Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk 

stress nylig avsluttet et forskningsprosjekt. De ønsket å se på hvordan utfordringer som språklige og 

kulturelle barrierer kom til uttrykk blant berørte av vold i nære relasjoner i samiske samfunn (22).  

Barrierer som kan oppstå mellom hjelpeapparatet og brukere med samisk språk- og kulturkompetanse 

kan også være tilstede i en rekke andre kontekster, og som generell utfordring i arbeid med vold i nære 

relasjoner. Samtidig som man har med seg spørsmålet om hva som er allment og hva som er særegent 

samisk, er det verdt å nevne noen av deres funn:   

 Mange med samisk tilknytning mangler fremdeles tillit til storsamfunnet som følge av 

assimilerings- og fornorskingspolitikken (Ibid). 

 Det kan synes som om temaet vold og overgrep holdes tettere til brystet og innad i familien i 

samiske samfunn, og særlig i små lokalmiljøer. Ved å melde fra til utenforstående fins en risiko for 

oppløsning av familiebånd, og destabilisering av samarbeid mellom slekter. Dette, i tillegg til en 

frykt for selv å miste sin familie og samiske identitet, medfører at voldsutsatte velger å holde vold 

og overgrep skjult (Ibid). Ansatte med samisk bakgrunn kan også oppleve en særlig utfordring med 

å håndtere mistanker om vold og overgrep i det samfunnet de selv er en del av. Normative 

forventninger om å holde problemene skjulte, sammen med praktiske og sosiale konsekvenser 

ved å avdekke vold og overgrep kan, sammen med målet om å ikke krenke eller mistenkeliggjøre, 

stå i veien for å gjøre en god jobb (Ibid).  

 At man ikke sier ifra kan også knyttes til læstadianismens rolle i deler av det samiske samfunnet, 

og idealet om at den ekte samen skal være sterk. Dette kan påføre de utsatte enda større grad av 

skam og skyld, og gjør det enda vanskeligere for dem å søke hjelp (Ibid).  

 Man kan si at kvinnekamp har forsvunnet noe i de samiske samfunnene, fordi man i samepolitiske 

miljøer vurderte det som viktigere å markere samenes rettigheter opp mot storsamfunnet. 

Samekampen ble sett på som viktigere en kvinnekamp, og kjønnsrollemønsteret har vært ganske 

tradisjonelle i mange samiske områder. De siste årene har riktignok sametinget og ledende 

samiske politikere aktivt fremmet spørsmål om vold i nære relasjoner, seksuelle overgrep og de 

seksuelle minoriteters situasjon (Ibid).  

 Språkvalg har mange aspekter, og krever sensitivitet og fleksibilitet fra hjelpeapparatet med tanke 

på hvilket språk tospråklige brukere foretrekker. Noen samiskspråklige kan foretrekke å snakke 

norsk når de snakker om sensitiv problematikk som vold og overgrep, og noen kan velge å snakke 

med ikkesamiske. Å bli møtt med, og få mulighet til å snakke samisk, representerer først og fremst 

en trygghetsskapende faktor i møte med hjelpeapparatet. Hvorvidt en bruker opplever å bli møtt 

med forståelse og respekt avhenger sjelden av språket alene.  (Ibid).  
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3.3 Eksisterende planer  

Arbeidet mot vold i nære relasjoner kan knyttes opp mot flere deler av Tana kommunes kommuneplan, 

men spesielt kan dette knyttes opp mot planens samfunnsdel 2012-2023, pkt.  9.6 Barn og unge og 9.8 

Helse og omsorg. 

3.4  Tilbud i Tana  

3.4.1   Lokale tilbud 

3.4.1.1 LEGETJENESTEN  

Tilbudet til pasienter som har vært utsatt for vold og overgrep ivaretas av den enkeltes fastlege i samarbeid 

med den kommunale helsetjenesten for øvrig, spesialisthelsetjenesten, og interkommunale 

samarbeidspartnere. Fastlegen er for mange en sentral person når de søker hjelp. I samsvar med 

Regjeringens Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2017 Et liv uten vold (tiltak 25) har 

Spesialisthelsetjenesten fra 2016 ansvar for overgrepsmottakene, og arbeider med å videreutvikle disse. 

Legetjenesten søker stadig å forbedre interne rutiner og samarbeidsrutiner for å kunne møte personer 

som er utsatt for vold og overgrep på en best mulig måte.  

3.4.1.2 HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN  

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er et gratis lavterskeltilbud til barn, unge og deres foreldre, samt til 

alle gravide i kommunen. Tjenesten møter nær alle familier med barn i alderen 0-20 år og arbeider 

forebyggende og helsefremmende. Helsestasjonen og skolehelsetjenesten er en viktig aktør i forebygging 

og bekjempelse av vold.  Tidlig identifikasjon og innsats overfor gravide, sped- og småbarnsfamilier er 

viktig for helsefremming og forebygging. Ved bruk av systematisk kartlegging gjennom metoden Tidlig Inn 

er målet tidlig å oppdage og identifisere vold i nære relasjoner, samt å følge opp familiene som trenger 

hjelp.  

3.4.1.3 AVDELING FOR HJELPETJENESTER 

Avdeling for hjelpetjenester består av koordinerende enhet for rehabilitering og habilitering, pedagogisk 

psykologisk tjeneste, tjeneste for funksjonshemmede, barnevernstjeneste, rus-og psykisk helsetjeneste, 

tilflyttertjeneste og kommunepsykolog. Tana kommune og Nesseby kommune inngikk 1. september 2016 

et samarbeid om felles barnevernstjeneste.   

Pedagogisk-Psykologisk tjeneste, PPT 

Pedagogisk-Psykologisk tjeneste, PPT, er hjemlet i Opplæringslova og retter sitt arbeid primært inn mot 

barn i skoler og barnehager og de barna som har en vanskelig opplæringssituasjon. PPT jobber også i nært 

samarbeid med barnas foresatte. PPT opplever ofte å få henvist barn der vanskene beskrives å være av 

psykososial og emosjonell art og ikke direkte relatert til fagvansker, og samarbeider også med det øvrige 

hjelpeapparatet både i skole- og helsesektoren.   

Den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT) skal sørge for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering 

der loven krever det. Dette gjelder først og fremst vurdering om behov for spesialpedagogisk hjelp for 

barn i førskolealder og behov for spesialundervisning for elever i grunnskolen, videregående skoler og i 

voksenopplæring på grunnskolens område. 
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Barneverntjenesten 

Lov om barneverntjenester skal sikre at barn og ungdom som lever under forhold som kan skade deres 

helse og utvikling, skal få tilstrekkelig og rett hjelp til riktig tid.  Barneverntjenesten er pliktig til å undersøke 

barns omsorgsforhold dersom man får melding om bekymring vedrørende dette, herunder også vold og 

overgrep. Tjenesten plikter også å finne og iverksette tiltak som i tilstrekkelig grad skal bidra til å bedre 

barns omsorgsforhold i de tilfeller dette synes nødvendig. Tiltakene kan omfatte enten hjelpetiltak i 

foreldrehjemmet, omsorgstiltak utenom barnets biologiske hjem eller plassering i institusjon ved alvorlige 

atferdsvansker hos ungdom. Bekymring fra andre offentlige instanser og privatpersoner vedrørende barn 

og ungdoms oppvekst- og omsorgsvilkår meldes til barnevernstjenesten. Ved akutte hendelser kan det 

være politi som kontaktes, som da igjen kontakter barnevernstjenesten. Barnevernstjenesten jobber også 

rådgivende og forebyggende overfor både familier og andre kommunale instanser.   

Rus-og psykiatritjenesten 

Rus- og psykisk helsetjeneste er et gratis lavterskeltilbud for alle aldersgrupper. Miljøterapeutene gir 

støttesamtaler i forhold til aktuelle problemstillinger. Oppfølging av familierelasjoner vil ofte være en del 

av tilbudet.  Psykisk helsetjeneste driver både poliklinisk og hjemmebasert virksomhet, og kan være 

sentrale både i forbindelse med avdekking og oppfølging av de som er utsatt for vold og overgrep.  

 

Tilflyttertjenesten  

Tilflyttertjenesten har ansvar for bosetting og integrering av nyankomne flyktninger fra mottak og utland. 

De har ansvar for drift og koordinering av introduksjonsprogrammet for flyktninger, som skal bidra til at 

flyktninger kan delta aktivt i samfunnslivet, i utdannings- og kvalifiseringssystemet og sikre økonomisk 

selvstendighet. Gjennom tjenestene som ytes er flyktningetjenesten i perioder bindeleddet mellom 

flyktningene og tjenestetilbudet/ hjelpeapparatet for øvrig. Tjenesten underviser om vold i forbindelse 

med introduksjonsprogram i samarbeid med Norasenteret. 

Kommunepsykolog 

Kommunepsykologen i Tana er tilknyttet avdeling for hjelpetjenester. Psykologens arbeid innebærer 

klientarbeid, utredningsarbeid, systemarbeid, undervisning og forebyggende folkehelsearbeid. 

Psykologen bistår kommunale avdelinger som skole, helse og pleie- og omsorgssektoren. 

Tjenestetilbudet til befolkningen er definert som lavterskel psykologtjeneste, som henviser videre i saker 

som tilhører spesialisthelsetjenesten.  De saksområdene som er aktuell for kommunepsykologen er 

generelle lettere plager som depresjonstilstander, angstproblematikk, søvnvansker og enklere 

utredninger. Kommunepsykologen kartlegger også voldsproblematikk, pågående og tidligere, gjennom 

klinisk samtale. 

3.4.1.4. SKOLER OG BARNEHAGER  

Det er en videregående skole og 6 grunnskoler i Tana, hvorav en sameskole og en privat Montesorriskole.  

Det er to samiske og tre norske barnehager. To av fem barnehager er samlokalisert med skoler på 

oppvekstsentre. Det finnes også et kulturskoletilbud og voksenopplæring. Skoler og barnehager spiller en 

sentral rolle i innbyggernes liv. Selv om fagopplæring og læring av sosial kompetanse er 

hovedmålsettingen med virksomheten, er dette også arenaer hvor man på mange måter også jobber 
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forebyggende gjennom både faglig, sosial og mellommenneskelig kompetansebygging. Barna oppholder 

seg store deler av dagen på disse arenaene, og de ansatte kommer tett på mange barn og noen foreldre. 

De ansatte kan bli tillitspersonen som de utsatte forteller sin hemmelighet til, eller det vekkes av andre 

grunner mistanke hos de ansatte om at noen er utsatt for vold eller overgrep.  

Skolene i Tana jobber forebyggende med utvikling av et godt læringsmiljø og læring av sosial og emosjonell 

kompetanse. Dette gjør de bla gjennom trivselslederordning og gjennom programmet Mitt valg. Dette er 

et undervisningsopplegg om klassemiljøutvikling og forebyggende arbeid i grunnskolen og i videregående 

skoler, støttet av Lionsklubbene i Norge. De har også jevnlige elevsamtaler og årlig elevundersøkelse. De 

har rutiner for å håndtere mistanke om vold eller overgrep som også innebærer å melde til 

barnevernstjenesten og evt. politi. 

Barnehagene i Tana kan gjennom daglig observasjon og samvær med barna få mistanke om eller viten om 

at barn, eller noen i deres familie, er utsatt for vold eller overgrep. Mistanken kan fremkomme gjennom 

daglig observasjon av barna, gjennom lek, samtaler, eller direkte henvendelse om dette fra barna. De har 

rutiner for melding til barnevernstjenesten og evt. politi. Barnehagene ser på det som sin primæroppgave 

å gi alle barn, også de som er utsatt for vold og overgrep, god omsorg og oppfølging den tiden de er i 

barnehagen.   

3.4.1.5 ØVRIG TJENESTETILBUD   

Alle som jobber i kommunale tjenester, særlig øvrige helsetjenester, og kommunal forvaltning, vil være i 

kontakt med kommunens innbyggere, og dermed også komme i kontakt med mennesker som er utsatt for 

vold i nære relasjoner. Selv om ikke alle tjenester og etater har skriftlige rutiner for håndtering, vil de 

ansatte likevel, i ulik grad, ha forpliktelser til å handle og melde videre. Dette omtales i planens pkt. 2.3. 

3.4.1.6 POLITIRÅDET  

Politiet er gjennom instruks fra Politidirektoratet forpliktet til å ta initiativ til opprettelse av politiråd med 

den enkelte kommune. Tana kommune har et politiråd som er et formalisert samarbeid mellom lokalt 

politi og kommunale myndigheter. Politirådene skal sikre utveksling av kunnskap og erfaring mellom politi 

og kommune. Ordningen er frivillig. Politirådet er valgt av kommunestyret og består for perioden 2015-

2019 av:  

1. Ordfører Frank M. Ingilæ 

2. Varaordfører Elisabeth Erke  

3. Leder i hovedutvalg for utmark og næring: Odd Erik Solbakk  

4. Nestleder i hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur: Káre Elle Partapuoli  

5. Fra opposisjonen Fred Johnsen (SP)  

6. Fra administrasjonen: Rådmannen (eller den han utpeker) 

 

3.4.2 Interkommunale tilbud 

3.4.2.1 NORASENTERET IKS, SENTER MOT VOLD OG SEKSUELLE OVERGREP I ØST-

FINNMARK 
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Norasenteret IKS gir tilbud til kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler om vold og/ eller 

seksuelle overgrep. Lov om kommunale krisesentertilbud regulerer kommunenes plikt til å yte hjelp til 

mennesker som er utsatt for vold i nære relasjoner, ved å tilby et trygt og midlertidig botilbud, dagtilbud, 

døgnåpen telefon for råd og veiledning, samtaler og oppfølging i reetableringsfasen. Norasenteret IKS er 

et interkommunalt selskap og eies og drives av kommuner i Øst-Finnmark: Sør-Varanger, Nesseby, Tana, 

Vadsø, Vardø, Båtsfjord og Lebesby. 

3.4.2.2 INDRE FINNMARK FAMILIEVERNKONTOR / SIS-FINNMÁRKKUÁS-BUFETAT, REGION 

NORD 

Indre Finnmark familievernkontor skal etter Lov om familievern gi rådgivning og samtaler der det foreligger 

vansker, konflikter eller kriser i familien.  Familievernkontoret utfører også mekling etter Lov om ekteskap 

og Lov om barn og foreldre. Kontoret tilbyr samtaler for foreldre, enkeltindivider og til barn og ungdom 

som er berørt av vold i nære relasjoner. Par med barn, som har hatt vold i familien og ønsker å endre 

dette, kan få tilbud om par- og familiebehandling hvor det arbeides med forebygging av potensiell vold, 

som sikkerhetsplaner og sinnemestringsbehandling. Tjenesten har kontordag ved Hjelpetjenesten i Tana 

1 gang pr mnd. 

3.4.2.3 FINNMARK POLITIDISTRIKT 

Politidistriktene Østfinnmark og Vestfinnmark er fra 1.1.2016 slått sammen i det nye Finnmark 

politidistrikt. Politidistriktet omfatter de 19 kommunene i Finnmark fylke, med et samlet folketall på ca 

75 000 mennesker. Politimester og administrasjon er lokalisert til Kirkenes. Politimester i Finnmark 

politidistrikt er Ellen Katrine Hætta. I en overgangsperiode vil fortsatt de to gamle politidistriktene 

fungere side om side inntil det nye politidistriktet er endelig etablert. Øst Finnmark Politidistrikt omfatter 

Tana, Nesseby, Karasjok, Lebesby og Berlevåg og Gamvik lensmannskontor, samt Båtsfjord politistasjon. 

Politiet kan bistå den enkelte med å hindre at overgrep gjentar seg ved å ilegge besøksforbud og/ eller 

ved at voldsutsatte får voldsalarm. Finnmark politidistrikt har koordinator for familievold lokalisert i 

Karasjok. Stillingen er distriktsovergripende og har ansvar for å koordinere politidistriktets samlede 

innsats for å redusere og forebygge vold i nære relasjoner. Oppgaven er også å bidra til god 

kommunikasjon og samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere utenfor etaten. Politidistriktet har ikke 

koordinator for seksuelle overgrep. 

3.4.2.4 KONFLIKTRÅDET 

Konfliktrådet er en statlig tjeneste som bistår for å løse konflikter, enten mellom private parter eller 

mellom fornærmede og gjerningsperson, der en kriminell handling har funnet sted. Hensikten er at 

partene gjennom dialog selv kan finne fram til løsninger, enten det gjelder å gjøre opp for konkrete 

lovbrudd eller gjenopprette mellommenneskelige relasjoner. Konfliktrådet er et tilbud til alle, uavhengig 

av alder. Tjenesten er gratis og tilbys i alle kommuner.  

3.4.3  Finnmarkssykehuset  

Videre nevnes ikke alle avdelinger, men de avdelinger som i denne sammenheng er sentrale for Tana 

kommune: 

3.4.3.1 KLINIKK PSYKISK HELSEVERN OG RUS  

Distriktspsykiatrisk senter Øst Finnmark består av enheter innen barne-, ungdoms- og voksenpsykiatri: 
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 Voksenpsykiatrisk poliklinikk (VPP) Tana 

 Døgnenheten, Tana 

 Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) Øst-Finnmark, Kirkenes 

 Voksenpsykiatrisk poliklinikk (VPP) Kirkenes 

 

Voksenpsykiatrisk poliklinikk (VPP) Tana 

Poliklinikken har ansvar for tilbud til voksne i følgende kommuner i Øst Finnmark: Tana, Nesseby, 

Berlevåg, Båtsfjord og Vadsø. VPP Kirkenes og VPP Tana har delt ansvar for Vadsø. VPP Tana gir tilbud 

om vurdering, utredning og behandling av pasienter over 18 år.  Poliklinikken gir også veiledning til 

samarbeidspartnere på forespørsel, samt undervisning i forhold til tema om psykiatriske 

problemstillinger. VPP er et tilbud til voksne som trenger hjelp for psykiske plager.  

Døgnenheten i Tana 

Døgnenheten i Tana er en allmennpsykiatrisk 7 dagers sengepost for voksne på 

spesialisthelsetjenestenivå i DPS Øst Finnmark. Døgnenheten har totalt 15 sengeplasser, med mulighet 

for behandling/ rehabilitering av ADL funksjoner i treningsleilighet som et ledd i prosessen mot 

utskrivelse til kommunen/ primærhelsetjenesten. De samarbeider tett med de andre enhetene i DPS-et 

(VPP Kirkenes, VPP Tana og BUP Kirkenes), og de har ett tett samarbeid med UNN, Allmennpsykiatrisk 

avdeling i Tromsø. UNN har det akuttpsykiatriske ansvaret på sykehusnivå i Finnmark og Troms. 

Døgnenheten jobber etter individuelle behandlingsplaner, og utfører også poliklinisk virksomhet. Den 

polikliniske virksomheten er pr i dag organisert ut fra et team i døgnenheten som reiser ut i kommunene 

og gir veiledning, undervisning, tjenester til fengslet, poliklinisk ø-hjelp/ lavterskeltilbud. Døgnenheten 

har oppgaver i fht. forvern og ettervern etter utskrivelse i samarbeid med kommunene. De deltar i 

ansvarsgrupper, og er delaktige i arbeidet med individuell plan. 

3.4.3.2 SAMISK NASJONAL KOMPETANSESENTER  – PSYKISK HELSEVERN OG RUS – SANKS  

BUP Karasjok  

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk er en del av SANKS, og lokalisert til Karasjok. De gir hjelp/ 

behandling til samiske barn og unge fra hele landet. I tillegg har BUP et særskilt ansvar for 

opptaksområdet bestående av kommunene Karasjok, Kautokeino, Porsanger, Tana, Nesseby, Lebesby og 

Gamvik. BUP kan gi helsehjelp til barn og unge som kan oppleve følgende vansker: Problematisk eller 

avvikende adferd, forsinket eller påfallende utvikling, lærevansker, tristhet/ isolasjon/ depresjon, 

sinne/aggresjon, spiseforstyrrelse, angst, psykoseproblematikk/ traumer, og rusmisbruk. Behandlingen 

kan skje ved BUP i Karasjok eller i samarbeid med hjelpeapparatet på hjemstedet. 

DPS Midt-Finnmark 

DPS Midt-Finnmark/ SANKS gir et språk- og kulturtilpasset behandlingstilbud til samer i hele Norge og til 

alle i Midt-Finnmark innenfor psykisk helsevern, rusbehandling og avhengighet. 

Døgnenheten rus voksne, Karasjok 
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Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Finnmarksklinikken er en døgnenhet og er et tilbud for alle 

voksne. Som en del av SANKS har Finnmarksklinikken et særskilt ansvar å tilby hjelp og behandling til alle 

samer i Norge. 

Familieenheten, Karasjok 

Familieenheten gir et tilbud til alle familier der det er vansker knyttet til samspill og samhandling. Som 

en del av SANKS har enheten et særskilt ansvar for å gi et tilbud til samiske familier fra hele landet. 

Ambulant team Midt/ Øst 

Hovedoppgaven til ambulant team er å fungere som et tiltak under BUP Karasjok og BUP Kirkenes. 

Teamet gir behandling og veiledning hjemme hos familier, i skolen og i barnas nærmiljø. Dette tilbudet 

er for barn som trenger tettere oppfølging enn det som kan gis poliklinisk og der døgnopphold ved 

institusjon ikke er nødvendig. Behandlingsteamet består av en psykolog, fagkonsulent og 

miljøterapeuter. Ambulant akutteam har kontordager i Tana hvor de holder kurs, driver poliklinisk 

virksomhet og deltar på samarbeidsmøter.  

PUT/TSB Karasjok 

PUT – Psykiaktrisk ungdomsteam 

TSB – Tverrfaglig, spesialisert rusbehandling 

PUT og TSB er et tverrfaglig team og et tilbud for ungdom og voksne som sliter med ulike 

avhengighetsvansker. I tillegg har de særskilt kompetanse på selvmordsproblematikk hos ungdom og 

voksne.  

UPA Karasjok 

Ungdomspsykiatrisk enhet, UPA, er en døgnenhet for all ungdom mellom 13 og 18 år med psykiske 

vansker. UPA har, som en del av SANKS, et særskilt ansvar for samiske pasienter fra hele landet.  

3.4.4 Finnmark Fylkeskommune tannhelseavdelingen  

Finnmark Fylkeskommunes tannhelseavdeling har kurset tannhelsepersonell om vold i nære relasjoner og 

seksuelle overgrep. De har fokus på observasjon av barn i forhold til tegn på vold, seksuelle overgrep og 

omsorgssvikt generelt og har rutiner for håndtering. Dette gjelder da for barn 2-16 år som innkalles 

regelmessig til tannlege, etter det får de et tilbud om gratis undersøkelse/ behandling til og med det året 

de fyller 18 år. 

Der er også TOO-team (Tilrettelagt tannhelsetilbud til tortur og overgrepsutsatte og personer med sterk 

angst for tannbehandling) i hvert distrikt, øst, midt og vest. Teamene samarbeider med 

kommunepsykolog og har tilbud for voksne over 20 år, pasienter med odontofobi (tannlegeskrekk), 

seksuelle overgrep, vold og tortur.  

3.4.5 Andre samarbeidspartnere i regionen  

3.4.5.1 RVTS – NORD  
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Regionalt ressurssenter om vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS er et tilbud til 

fagpersoner og virksomheter som i sitt arbeid møter mennesker berørt av vold og seksuelle overgrep, 

traumatisk stress, tvungen migrasjon eller selvmordsproblematikk. RVTS bidrar til kompetanseheving 

gjennom undervisning, veiledning, konsultasjon og nettverksarbeid på tvers av samfunnssektorer, 

forvaltningsnivåer og profesjoner. Målet er å bidra til kunnskapsbasert praksis og samhandling som 

fremmer helse og livskvalitet i de berørte gruppene. 

3.4.5.2 STATENS BARNEHUS I TROMSØ  

Statens Barnehus i Tromsø er et tverretatlig mottak i region Nord; Nordland, Troms og Finnmark, og gir 

tilbud til barn, ungdom og utviklingshemmede voksne som kan ha vært utsatt for eller vitne til vold eller 

seksuelle overgrep, eller ved mistanke om kjønnslemlestelse eller tvangsgiftet. Statens Barnehus’ 

oppgaver er å legge til rette for Tilrettelagt avhør og minske totalbelastningen i forbindelse med mistanke 

om ulike typer overgrep. Barnet og pårørende/ omsorgsperson får etter dommeravhør og medisinsk 

undersøkelse, tilbud om krise- og oppfølgingssamtaler. Utgangspunkt for å komme til Tilrettelagt avhør er 

at det er kommet en anmeldelse til politiet. Statens Barnehus i Tromsø har et nasjonalt ansvar for å ivareta 

de samiske barna som kommer til tilrettelagt avhør, og de har en samisktalende psykolog.  

3.4.5.3 KONSULTASJONSTEAM 

Statens Barnehus Tromsø har etablert et tverretatlig konsultasjonsteam som består av representanter fra 

flere ulike instanser som jobber med vold og seksuelle overgrep. Konsultasjonsteamet skal bistå offentlig 

ansatte i Helseregion Nord i håndtering av saker der en har mistanke om, eller er i ferd med å avdekke 

seksuelle overgrep mot barn og unge, vold i nære relasjoner eller omsorgssvikt. Teamet gir også råd og 

veiledning i saker der barn forgriper seg seksuelt mot andre barn. 

4. MÅL  

Målet er at handlingsplanen skal bidra til: 

1. Større åpenhet om problemet og derved senke terskelen for å be om hjelp. 

2. Å øke kompetansen om tematikken hos fagpersoner slik at volden avdekkes tidligere og i større 

omfang enn i dag. 

3. At vi får ett synlig og kompetent hjelpetilbud for voldsutøver og voldsutsatte. 

4. Godt koordinerte tjenester, når voldsutsatt eller voldsutøver har behov for tjenester fra ulike 

instanser.  

5. Tana kommune utvikler et spesifikt evidensbasert forebyggingsprogram som omfatter barne- og 

ungdomstiden fra perinatal periode (svangerskap) til myndighetsalder. 

 

Ansatte skal ha øye for, og handle ved viten, eller mistanke om at noen er utsatt for vold og/ eller overgrep. 

De skal vite hva de skal gjøre, og hvem de skal henvende seg til. De skal også kunne informere den utsatte 

om mulighetene de har for å få hjelp. 

Alle ansatte må vite hvem som kontaktes for ulike behov. 

5 TILTAKSPLAN  
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Utgangspunktet for tiltaksplanen er at kommunen for å oppnå målene, må satse på forebygging, 

kompetansebygging, godt samarbeid og samordning mellom etater og avdelinger, utvikling av 

hensiktsmessige rutiner og oppfølging og veiledning av ansatte.  

Alle virksomheter skal ha beredskap og oversikt over tilgjengelige tiltak nedfelt på hensiktsmessig sted 

som er kjent for alle ansatte.  

5.1 Tiltak  

 

TILTAK                                                                                     Ansvarlig 

 

1 Utarbeide og oppdatere rutiner for avdekking av vold og 

overgrep, samt hvordan håndtere dette.  

Alle avdelinger 

2 Sikre at foreldre og samfunnet generelt får mer 

kunnskap om konsekvenser av vold, seksuelle overgrep 

og omsorgssvikt mot barn.   

Koordinator for tverrfaglig gruppe 

Tverrfaglig gruppe 

3 Arrangere åpne møter med informasjon. Inviter ulike 

grupper, og gi tilpasset informasjon 

Tverrfaglig gruppe 

4 Hold nettsiden oppdatert, og fyll på med lett tilgjengelig 

informasjon  

Lag en base for nettressurser, som oppdateres. 

Koordinator for tverrfaglig gruppe 

Ansvarlig for nettside 

5 Sørg for å ha brosjyrer og informasjonsmateriell 

tilgjengelig, og informer personer om muligheter for 

hjelp. 

Aktuelle avdelinger og alle ansatte 

 

TILTAK                                                                                      Ansvarlig 

6 Implementere bruk av Håndbok - Utviklingshemming og 

seksualitet, forebygge og håndtere overgrep. 

Leder Helse 

7 Utarbeide en plan/ strategi for å sikre tilgjengelig 

behandlingskompetanse for utsatte og voldsutøvere 

Rådmann 

Kommuneoverlege 

Kommunepsykolog 

8 Etablere og/ eller opprettholde kompetanse på 

sinnemestring. 

 

Kommunepsykolog 
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9 Kompetanseheving på feltet legges inn i kommunal 

opplæringsplan 

Rådmann 

10 Legg tematikken inn i avdelingenes planer for faglig 

oppdatering gjennom tid til selvstudie av tematikk, 

jevnlige kurs/ faglige oppdateringer ved hjelp av 

eksterne ressurser, for eksempel Norasenteret, RVTS, 

og andre. Finne metoder for å kartlegge de ansattes 

kunnskap for å kunne tette de faglige hullene til 

enkeltansatte, og sørge for opplæring av ansatte, særlig 

nyansatte   

Kommunalsjef for skole og oppvekst 

 

Kommunalsjef for helse 

11 Utvikle/ opprettholde kommunal 

behandlingskompetanse. 

Kommunepsykolog 

12 Opprettholde og utvikle samarbeid med politiet, 

gjennom formaliserte samhandlingsrutiner mellom ulike 

tjenesteområder, jfr. eksisterende 

«Samhandlingsrutiner mellom» 

Leder barnevern/ virksomhetsledere 

13 Utarbeide og implementere rutiner for samarbeid i ulike 

etater ved mistanke om og ved avdekking av vold og 

overgrep, i aktuelle saker. 

Virksomhetsleder for ulike avdelinger 

14 Opprettholde og styrke politirådet Politirådet 

15 Opprettholde eierandelen i Norasenteret IKS, og med det 

gi voldsutsatte ett tilbud i samsvar med krisesenterloven 

Rådmann 

16 Opprette koordinator for det kommunale arbeidet mot 

vold og overgrep, som også blir leder for prosjektgruppe 

som skal sette i gang forebyggingsprogram som 

eksempelvis Æ e mæ fra Sortland. 

Rådmann 

 

TILTAK                                                                                     Ansvarlig 

 

17 Styrke barnevernstjenesten som sentral aktør, og jobbe 

for å opprette barnevernsvakt. Sikre at 

barneverntjenesten har ressurser til å jobbe med 

utadrettet forebygging. For eksempel ha ressurser til å 

ta jevnlige runder på skolene og informerer om sine 

tjenester og mulighet for hjelp. 

Rådmann 
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18 Sikre at helsestasjon og jordmortjeneste har ressurser 

til oppsøkende virksomhet som hjemmebesøk.  

 

Rådmann 

19 Utvikle ansattes kompetanse på samtale med barn om 

vold og overgrep i skolene, barnehagene, 

psykiatritjenesten og barneverntjenesten. Det skal tilbys 

kurs i samtalemetodikk for ansatte som jobber med 

barn og unge 

Koordinator for tverrfaglig gruppe 

Kommunalsjefer  

Rådmann 

20 Sikre at kartlegging og tematisering av foreldres egne 

oppveksterfaringer med vold, seksuelle overgrep og 

omsorgssvikt inngår i svangerskapsomsorgen og i Tidlig 

inn 

Helsestasjon 

Jordmortjeneste 

21 Fortsette med Mitt valg Kommunalsjef skole og oppvekst 

22 Opprettholde Sett dine egne grenser for 8 kl. Skolehelsetjenesten 

23 Gi tilpasset informasjon om vold og overgrep i 

barnehage og skole. Sikre at barn og unge i kommunen 

vet hva vold, overgrep og omsorgssvikt er, og hvor de 

kan få hjelp. 

Kommunalsjef skole og oppvekst 

Skole- og barnehageledere 

24 Jobbe målrettet for å bryte ned tabuer i lokalsamfunnet 

mot å snakke om vold og seksuelle overgrep. For 

eksempel via teateroppsett på kulturskolen og 

temakvelder på ungdomsklubben. Gi foreldrene 

opplæring i hvordan de kan snakke med sine barn om 

temaet. 

Rektor på kulturskolen, 

Ungdomsklubbleder 

Helsestasjon 

Skoler 

Koordinator for tverrfaglig gruppe 

25 Tana kommune skal ha tilgjengelig kompetanse på 

evidensbasert foreldreveiledningsprogram. Eksempelvis 

ICDP-veileder og Marte Meo-terapeut. 

Rådmann 

Helsestasjon 

Barnevern og PPT 

26 Sikre at kommunen har kompetanse på fagfeltet barn 

og unge med skadelig/ bekymringsfull seksuell atferd. 

Kommunepsykolog  

PPT 

27 Øke tilflytteres kunnskap om vold i nære relasjoner og 

om norsk lovverk 

Tilflyttertjenesten og 

voksenopplæringa 
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5.2 Aktuelle ressurser – kontaktinformasjon  

Kommuneoverlege nr 45517700  

Legevakt: 45517700 

Alarmtelefon for barn og unge, nr 116111   

http://www.116111.no/  

Politi:  Direktenr 02800 

Nødnr 112  

Tana Lensmannskontor:78972000 

https://www.politi.no/ostfinnmark/ 

Overgrepsmottak, Kirkenes sykehus, legevakt nr: 116117  

                              Mottagelsen Kirkenes sykehus nr: 78973200 

https://finnmarkssykehuset.no/nyheter/overgrepsmottak-i-finnmarkssykehuset 

Barnevernstjenesten 46400385 

Helsestasjon 45517717 

Kommunepsykolog 46400369   

Norasenteret IKS  78996060  

www.norasenteret.no 

Statens Barnehus i Tromsø  77797440 

Konsultasjonsteam    77797440 

www.statensbarnehus.no 

Alternativ til vold (ATV) 

www.atv-stiftelsen.no 

Håndbok for helse- og omsorgspersonell ved mistanke om barnemishandling 

https://www.nkvts.no/sites/barnemishandling/Pages/index.aspx 

VIVAT 

vivatselvmordsforebygging.net 

Landsforeningen for etterlatte etter selvmord 

www.leve.no 

Vern for eldre, tlf. 800 30 196 

http://www.116111.no/
https://www.politi.no/ostfinnmark/
https://finnmarkssykehuset.no/nyheter/overgrepsmottak-i-finnmarkssykehuset
http://www.statensbarnehus.no/
http://www.atv-stiftelsen.no/
http://https/www.nkvts.no/sites/barnemishandling/Pages/index.aspx
http://vivatselvmordsforebygging.net/
http://www.leve.no/
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http://www.vernforeldre.no/ 

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid 

https://www.napha.no/napha2015/ 

 

6.  IMPLEMENTERING  

6.1   Implementering av planen  

Målet med denne, som mange andre planer, er at innholdet skal iverksettes i reell handling og endring. 

De faktorer det viser seg har størst betydning for endring av praksis er prioritert ressursbruk, koordinert 

innsats, oppgavespesifisering og samarbeid mellom etater og instanser. Ledelse, administrativ støtte og 

et system for tilbakemelding fremmer også implementering. De viktigste barrierene er manglende tid og 

konkurrerende gjøremål eller mangel på klare prioriteringer.  

Det er viktig at ledelsen med politikere, rådmann og utøvende tjenester er engasjert i arbeidet. Hvis 

innsatsen mot vold i nære relasjoner skal lykkes, må den politiske og administrative ledelsen ønske at 

målene nåes, og være med å prioritere og drive endringsarbeidet over tid. Tana kommune har store 

utgifter til sosialhjelp og barneverntiltak. En planlagt og samordnet innsats mot vold i nære relasjoner vil 

kunne redusere disse utgiftene. Handlingsplanen er en investering for en tryggere fremtid for kvinner, 

menn og barn som utsettes for vold og seksuelle overgrep.  

I Justis- og Politidepartementets veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner mot vold i nære 

relasjoner blir det anbefalt at en særskilt ansvarsgruppe bør ha ansvar for at planen gjennomføres. I Tana 

kommune vil det være naturlig at koordinator i tverrfaglig gruppe har denne oppgaven.  

 

6.2 Rullering av planen  

For at en plan skal være tidsaktuell bør den rulleres jevnlig. Handlingsplanen skal være et praktisk 

styringsredskap for politikere, rådmann og ansatte i utøvende tjenester. Planen bør ikke betraktes som et 

endelig produkt, men være gjenstand for jevnlige revisjoner. Tid for rullering av handlingsplanen bør 

framgå av kommunens planstrategi og bør gjennomføres minimum hver kommunestyreperiode. 

Rådmannen er ansvarlig for at planprosessen igangsettes.  

  

http://www.vernforeldre.no/
https://www.napha.no/napha2015/
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