Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2013 - 2016

BEKYMRET FOR ET BARN ELLER UNGDOM?
DETTE GJØR DU:
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.
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)
• den øvrige situasjonen til den dere er bekymret for (familiesituasjon, om det
er akutt fare, ressurser i nettverket oa.)

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. Tverrfaglig møte kan brukes hvis det ikke
haster med avklaring.
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 andre kommunale tjenester.
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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. Offentlig instans som melder er aldri
anonym.
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 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.
Kontakt
Barneverntjenesten(kommunens sentralbord) 63 83 50 00
Alarmtelefonen for barn og unge/barnevernvakten 116 111
Politi 02800, 112 ved akutt behov for politibistand
Ledelsen har telefonliste med telefon- og mobilnummer til alle ansatte i
Rælingen barneverntjeneste

