
 

 

 

  

 

 

Handlingsplan  
Vold i nære relasjoner 2020- 2025 



 

 

Dokumenttittel – undertittel 
 

0 

 

Innhold 

1 Innledning ................................................................................................................................... 1 

1.1 Målet og arbeidet med handlingsplanen ............................................................................... 1 

1.2 Hensikten med handlingsplanen .......................................................................................... 1 

1.3 Begrepet «Vold i nære relasjoner» ....................................................................................... 2 

2 Tiltak ........................................................................................................................................... 3 

2.1 Informasjon om vold i nære relasjoner og om hjelpetilbud .................................................... 3 

2.1.1 Tiltak: Informasjon .......................................................................................................... 3 

2.2 Kunnskap og kompetansebygging ....................................................................................... 3 

2.2.1 Tiltak: Opplæring av ledere og medarbeidere ................................................................. 4 

2.3 Tjeneste- og tiltaksutvikling .................................................................................................. 4 

2.3.1 Tiltak: Tverrfaglig/tverretatlig koordinering ...................................................................... 4 

2.3.2 Tiltak: Beredskapsboliger ............................................................................................... 4 

2.4 Koordinering og samarbeid .................................................................................................. 5 

2.4.1 Tiltak: Ressursteam - vold i nære relasjoner -samarbeidsavtaler ................................... 5 

2.4.2 Tiltak: Fagsamling .......................................................................................................... 5 

3 Oversikt over tiltakene ................................................................................................................. 6 

4 Fra plan til handling ..................................................................................................................... 6 

4.1 Informasjon om det kommunale tjenestetilbudet .................................................................. 0 

Skjema ............................................................................................................................................ 4 

 

  



 

 

Dokumenttittel – undertittel 
 

1 

 

1 Innledning  

1.1 Målet og arbeidet med handlingsplanen  

Vold i nære relasjoner rammer mange. Å forebygge vold, og å avdekke og gi god hjelp til utsatte og 

utøvere er derfor en sentral oppgave for offentlige myndigheter. Målet med kommunale 

handlingsplaner er at innsatsen på området vold og overgrep skal sikre et hjelpetilbud som er 

kunnskapsbasert og samordnet. 

Kommunene er pliktig til å til å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep etter 

helse og omsorgstjenesteloven §3-3a.  Krisesenterloven §3 forplikter kommunen å sørge for en 

samordnet oppfølging av voldsutsatte både fra krisesenter og andre tjenester. Krisesenterloven §4 

samordning av tjenester.  

Kommunen skal sørge for at kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære 

relasjoner, får ei helhetlig oppfølging gjennom samordning av tiltak mellom krisesentertilbudet og 

andre deler av tjenesteapparat. 

 

Tilbud og tjenester etter denne loven kan inngå som ledd i samordningen av en individuell plan etter 

anna lovgiving, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 7-1, pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5, 

psykisk helsevernloven § 4-1, og lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen §§ 28 

og 33. 

 

Det overordnede målet er at alle som lever med vold skal sikres nødvendig hjelp og beskyttelse. 

Målet er å få til et godt tverrfaglig samarbeid, og skape gode rutiner for hvordan vi kan håndtere vold 

og overgrep på en best mulig og helhetlig måte. I dette inngår samarbeid med øvrige sentrale 

tjenester. Denne handlingsplanen er et verktøy for å bidra til et helhetlig arbeid mot vold i nære 

relasjoner.  

Fokus vil være:  

 Kunnskap om hva vold i nære relasjoner er og hvor de kan få hjelp 

 Kjennskap til veileder og retningslinjer ved bekymring for barn og unge 

 Tverrfaglig samarbeid som sikrer samordnet helhetlig oppfølging 

 

Jfr. Lov om Folkehelsearbeid kap.2 § 4 skal kommunene fremme befolkningens helse, trivsel, gode 

sosiale og miljømessige forhold. Videre bidra til å forebygge psykiske og somatisk sykdom, skade 

eller lidelse, utjevning av sosiale helseforskjeller, og beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha 

negativ innvirkning på helse.  

 

1.2 Hensikten med handlingsplanen  

 

Hensikten med planen er å utvikle verktøy som bidrar til et helhetlig arbeid mot vold i nære 

relasjoner. I denne planen fokuseres det på disse områder:  

 Kunnskap om hva vold i nære relasjoner er og hvor de kan få hjelp 

 Kjennskap til veileder og retningslinjer ved bekymring for barn og unge 

 Tiltak rettet mot utsatte og utøvere av vold 
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 Tverrfaglig samarbeid som sikrer samordnet oppfølging 

 Målgruppa for handlingsplanen er samtlige ansatte i Hammerfest Kommune som møter 

volds- og overgrepsutsatte.  

 

1.3 Begrepet «Vold i nære relasjoner»  

 

Definisjon 

«Enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom at denne handlingen skader, smerter, 

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

vil.» (Per Isdal, «Meningen med volden», 2012). 

 

Ulike typer vold kan være: 

Fysisk vold er bruk av enhver form for fysisk makt som gjennom at den smerter, skader, skremmer 

og krenker, påvirker et annet menneske til å slutte å gjøre noe det vil eller gjøre noe mot sin vilje. All 

fysisk mishandling inneholder også psykisk mishandling. Den fysiske trussel vil ofte ligge bak andre 

voldsformer og bidra til å forsterke effekten av disse. 

Psykisk vold er alle måter å skade, skremme eller krenke på som ikke er direkte fysisk i sin natur, 

eller måter å styre eller dominere andre på ved hjelp av en bakenforliggende makt eller trussel. 

Psykisk vold kan deles inn i 7 undergrupper: direkte trussel, indirekte trussel, degraderende og 

ydmykende atferd, kontroll, utagerende sjalusi, isolering og emosjonell vold. 

Materiell vold er alle handlinger rettet inn mot ting eller gjenstander, som gjennom at de virker 

skremmende eller krenkende, påvirker andre til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre noe de 

vil. 

Seksuell vold er alle handlinger rettet inn mot en annen persons seksualitet, som gjennom at de 

smerter, skader, skremmer eller krenker, får denne personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å 

gjøre noe den vil.  

Latent vold er når risikoen og muligheten for ny vold kan styre alt uten at det foreligger noen aktiv 

trussel. Dersom man har opplevd vold, vet man at det kan skje igjen. Den latente volden utvikler seg 

til å bli den dominerende voldsformen. 

Æresrelatert vold er en form for vold i nære relasjoner. Volden utøves for å beskytte familiens ære 

og blir ofte utøvet av flere enn en person.   
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2 Tiltak   

Handlingsplanens tiltak er organisert under følgende innsatsområder:  

 Informasjon  

 Kunnskap og kompetansebygging  

 Tjeneste og tiltaksutvikling  

 Koordinering og samarbeid  

 

2.1 Informasjon om vold i nære relasjoner og om hjelpetilbud 

Medarbeidere og samarbeidspartnere sikres samme informasjon og kunnskap om rutiner, 

retningslinjer og virkemidler. Innbyggere i lokalsamfunnet kan få kunnskap om hvor de kan henvende 

seg og hva de kan få hjelp til når vold i nære relasjoner mistenkes eller avdekkes. Slik informasjon 

skal være lett tilgjengelig og forståelig.   

2.1.1 Tiltak: Informasjon 

Informasjon til ansatte 

 

 Brosjyrer og informasjonsmateriell tilgjengelig på intranett 

 Vold i nære relasjoner som tema på internundervisning i kommunenes virksomheter 

 

Informasjon til innbyggere 

 Informasjon foreligger på kommunens nettsider og om hvor man kan henvende seg 

 

Målgruppe: Samtlige ansatte og innbyggere i kommunen 

Overordnet ansvarlig: kommunalsjefene  

Koordinator for arbeidet: Utviklingsteamet  

Tid: 2020-2025  

 

2.2 Kunnskap og kompetansebygging 

 

Systematisk opplæring og riktig kompetanse er viktig i forhold til vold i nære relasjoner. Målgruppen 

er alle som arbeider med kommunenes innbyggere i alle aldre. < 

Følgende kunnskap er spesielt viktig for målgruppen:  

 Kunnskap om hva vold i nære relasjoner er 

 Hvor utsatte for vold i nære relasjoner kan henvende seg   

 Hvem som har kompetanse på ulike områder  

 Hvor man kan søke riktig informasjon og veiledning  
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Avvergeplikt: Alle har en plikt til å forhindre alvorlige straffbare handlinger, både på jobb og i fritiden. 

Som tjenesteyter og offentlig ansatt har du plikt til å forhindre at vold og overgrep skjer. 

Alle har, ifølge straffeloven, plikt til å avverge, det vil si forhindre, at alvorlige straffbare handlinger 

skjer. (Generell avvergingsplikt etter straffeloven § 196) 

 

2.2.1 Tiltak: Opplæring av ledere og medarbeidere   

Opplæring foregår ved:  

 Fagsamling med tema vold i nære relasjoner  

 Generell opplæring og veiledning i tema vold i nære relasjoner, og for nyansatte 

 Vold i nære relasjoner som tema i møter i virksomhetene årlig 

 

Målgruppe: Samtlige ansatte i kommunen 

Overordnet ansvarlig: kommunalsjefene  

Koordinator for arbeidet: Utviklingsteamet  

Tid: 2020-2025  

 

2.3 Tjeneste- og tiltaksutvikling  

Offentlig sektor har et felles ansvar for å yte tjenester som gjelder både forebyggende tiltak og 

hjelp/støtte når det gjelder vold i nære relasjoner.  

Det gjelder blant annet:  

 Kommunale helse og omsorgstjenester  

 Tjenester for oppvekst og kultur 

 Krisesenter, trygt botilbud, samtaler, telefontilbud, oppfølging i reetablering 

 Politiet 

 Familievernkontor, tilbud til enkeltpersoner, par og familier 

 Barne- og ungdomspsykiatrisk og Voksenpsykiatrisk poliklinikk, DPS, spesialister med avtale 

 Overgrepsmottaket ved Helse nord, klinikk Hammerfest 

 NAV økonomi 

 

2.3.1 Tiltak: Ressursteam -tverrfaglig/tverretatlig koordinering,  

På hver virksomhet skal det være en ressursperson knyttet til vold i nære relasjoner. Den tjenesten 

som først får kjennskap til en sak med vold i nære relasjoner har ansvar for å innkalle til et tverrfaglig 

samarbeid og involvere ytterligere instanser. Her avklares roller for det videre arbeidet. Vedlagte 

samtykke skjema benyttes. 

Målgruppe: Involverte parter: vold i nære relasjoner 

Overordnet ansvarlig: kommunalsjefene  

Koordinator: Utviklingsteamet  

Tid: 2020-2025    

2.3.2 Tiltak: Beredskapsboliger   

Tiltak: Leilighetene tilknyttet Vest-Finnmark Krisesenter benyttes som beredskapsbolig for de som for 

en kortere periode har behov.    

Målgruppe: Klienter som er tilknyttet Vest-Finnmark krisesenter  
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Overordnet ansvarlig: Rådmann  

Koordinator: Leder ved Vest-Finnmark krisesenter  

Tid: 2020-2025 

  

2.4 Koordinering og samarbeid  

For å sikre kompetanse om tema vold i nære relasjoner samt og sikre nødvendig bistand til de som 

berøres er det etablert et utviklingsteam for vold i nære relasjoner. 

 

2.4.1 Tiltak: Utviklingsteam - vold i nære relasjoner -samarbeidsavtaler 

 

Utviklingsteamets formål er å sikre riktig oppfølging av saker, være pådriver for samhandling og 

utvikling samt ha fokus på forebyggende arbeid. 

Teamet skal være et samarbeidsorgan med 4-5 representanter fra kommunen, en av 

representantene i teamet har lederfunksjon. Samtlige deltakere i teamet har egne lover og 

retningslinjer som følges i deres arbeid med vold nære relasjoner. 

Utviklingsteamet arbeider med helhetlig oppfølging jfr. rutine:  

 Forebyggende arbeid  

 Bistå ressursteam ved behov 

 Veiledning i saker  

 Bidra med informasjon og kompetanseheving  

 Fast samarbeid med planlagt innhold, møtepunkter og evaluering 

 

Dette er et felles team gjeldende både seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner.   

Målgruppe: Overordnet ansvar for arbeidet vold i nære relasjoner til ansatte i kommunen, innbyggere 

og de berørte parter.   

Overordnet ansvarlig: kommunalsjefene   

Koordinator: Leder av utviklingsteamet 

Tid: 2020-2025 

 

2.4.2 Tiltak: Fagsamling  

Tiltak: Planlegge og gjennomføre årlig fagsamling 

Samlingene skal inneholde:  

 Oppfølging av handlingsplan   

 Tema Vold i nære relasjoner 

 Koordinering 

 Status og utfordringer i samfunnsbildet 

 

Målgruppe: legetjenesten, barneverntjenesten, helsestasjonen/skolehelsetjenesten, 

innvandrertjenesten, tilrettelagte tjenester, Utekontakten, rus- og psykiatritjenesten, 

familievernkontoret, Vest-Finnmark Krisesenter, Friomsorgen, Finnmarksykehuset, Politietaten mfl.   

Overordnet ansvarlig: kommunalsjefene  

Koordinator: Fagansvarlig Barn og unge tjenesten og Fagansvarlig Helse    

Tid: 2020-2025   
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3 Oversikt over tiltakene  

  

Tiltak  Innsatsområde  Overordnet 

ansvar  

Tid  

Handlingsplan Informasjon og tiltak Kommunalsjefene  2020 

Utviklingsteam 

Vold i nære relasjoner  

Koordinering og 

samarbeid 2.4.1 

Kommunalsjefene  2020 

Utarbeide informasjons 

folder 

Informasjon 2.1.1 Fagansvarlig 2020 

Opplæring av ledere og 

medarbeidere   

Kunnskap og 

kompetansebygging 2.2 

Kommunalsjefene  2021  

Ressursteam 

Vold i nærerelasjoner 

Tverrfaglig/tverretatlig 

koordinering, ressursteam 

2.3.1 

Kommunalsjefene 2021 

Beredskapsbolig  Tjeneste og 

tiltaksutvikling 2.3.2 

Rådmann  2020 

Fagsamling  Koordinering og 

samarbeid 2.4.2 

Kommunalsjefene  2021 

årlig 

Evaluering  Oppfølging av tiltak  Kommunalsjefene 2021 

Målgruppe: de ansatte i kommunen, innbyggere og de berørte parter.   

Overordnet ansvarlig: kommunalsjefene  

Koordinator: Fagansvarlig Helse og Fagansvarlig Barn- og unge 

Tid: 2020-2025 

  

4 Fra plan til handling  

Det overordnede ansvaret ligge hos kommunalsjefene. Planen godkjennes i overordnet samarbeidsteam. 

Årlig evaluering av planen gjennomføres av fagansvarlig. Gjennom årlig fagsamling vil planen gjøres kjent hos 

ansatte og andre.  

Aktuelle lenker: 

http://www.krisesenter.com/ - Krisesentersekretariatet 

http://www.atv-stiftelsen.no/ - Alternativ til vold, behandlings- og kompetansesenter 

http://www.mentalhelse.no/ - Mental Helse Norge 

http://www.kirkens-sos.no/ - Kirkens SOS 

http://www.dixi.no/ - Dixi, ressursside for voldtatte 

http://www.jentevakta.com/ - Jentevakta 

http://www.advokatenhjelperdeg.no/ - En tjeneste fra advokatforeningen 

http://www.jurk.no/ - Gratis juridisk rettshjelp for kvinner 

http://www.kirkens-ressurssenter.no/ - Stiftelsen Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep 

http://www.voldsoffer.no/ - Landsforeningen for voldsofre 

http://www.noabuse.no/ - Webportalen mot overgrep 

www.116111.no - Alarmsentral for utsatte barn og unge 

 

http://www.krisesenter.com/
http://www.atv-stiftelsen.no/
http://www.mentalhelse.no/
http://www.kirkens-sos.no/
http://www.dixi.no/
http://www.jentevakta.com/
http://www.advokatenhjelperdeg.no/
http://www.jurk.no/
http://www.kirkens-ressurssenter.no/
http://www.voldsoffer.no/
http://www.noabuse.no/
http://www.116111.no/
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4.1 Informasjon om det kommunale tjenestetilbudet  

Dette er en beskrivelse av ulike tjenestetilbud og tiltak innenfor kommunen. Oversikten er ment å være 

veiledende i arbeidet med vold i nære relasjoner og vil kunne omfatte både barn og voksne. Henvisning til de 

ulike tjenestene gjøres på vanlig måte, med nærmere beskrivelser på kommunens intranett og internettside 

www.hammerfest.kommune.no 

Sektor for helse og omsorg: Kommunalsjef Stina Løkke 

Legetjenesten: Kontaktinformasjon:  

Kommunen skal ved sin helsetjeneste fremme folkehelse og 
trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold, samt søke å 
forebygge og behandle sykdom, skade eller lyte. Legetjenesten 
gjelder alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen.  
 
Hammerfest kommune har fire legesentre: 
Bryggen legesenter, Strandgata 52, 3. etasje 
Skarven legesenter, Strandgata 52, 4. etasje 
Allmed legesenter, Nissensenteret, 4. etasje 
Kvalsund legekontor, helseavdelingen Kvalsund helsesenter. 

Virksomhetsleder Legetjenesten: 

Jonas Zahl  

Telefon 78402707 Mobil 40245005 

Bryggen legesenter: 78 40 24 55 

Øyeblikkelig hjelp: 78 40 24 60 

Skarven legesenter: 78 40 24 70 

Øyeblikkelig hjelp: 78 40 24 80 

Allmed legesenter:78 40 77 00 

Øyeblikkelig hjelp: 78 40 77 10 

Kvalsund legekontor: Ekspedisjon / timebestilling 

78 41 59 00 Leger 78 41 59 00 11:30 – 12:00 

Fagansvarlig Helse:  

Katrine Markussen 

Telefon 7840273 Mobil 95066727 

Ved behov for øyeblikkelig hjelp utenfor legesentrenes åpningstider kontaktes Legevakten ved Klinikk Hammerfest, 
tlf. 78 41 20 00. Ring 116 117 for å komme i kontakt med legevaktsentralen i området der du oppholder deg 
Nødnummer er 113.  

Fritid med bistand/Støttekontakttjenesten:   Kontaktinformasjon: 

Barn og voksne som har behov for å få hjelp til å ha et sosialt liv 
og en meningsfull fritid kan søke om å få støttekontakt. 
For å få støttekontakt må du ha rett til nødvendige helse- og 
omsorgstjenester fra kommunen.  
 
 

Fritid med bistand /støttekontakttjenesten  

Svein Georg Vaagland 

Telefon 78402678 Mobil 47489447 

Besøksadresse:  

Salsgata 16 

Hjemmebaserte tjenester: Kontaktinformasjon: 

Hjemmebaserte tjenester leverer praktisk bistand, personlig 
assistanse og hjemmesykepleie hele døgnet. Tjenesten leverer 
flere tjenestetyper som skal sikre at de som har behov for 
assistanse, og samtidig ønsker å bo hjemme, skal ha en så enkel 
og praktisk hverdag som mulig.  

Virksomhetsledere Hjemmebaserte tjenester: 
Hjemmetjenesten Hammerfest 
Turid Forberg Løkke 
Sandra Kruger  
Telefon 78402716 
Besøksadresse: 

Kirkeparken Omsorgssenter, Sørøygata 13 

Hjemmebaserte tjenester Kvalsund 

Dursun Akcakaya 

Mobil 416 64 503 

Besøksadresse: 

Fagansvarlig Hjemmebaserte tjenester 

Anna K. Hansen 

Telefon 78 40 27 21 Mobil 951 57 625 

 

 

http://www.hammerfest.kommune.no/
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Ergo- og fysioterapitjenesten: Kontaktinformasjon:  

Tjenesten kan bistå innen ergoterapi, fysioterapi, syn og 

hørsel, samt hjelpemidler til innbyggerne i Hammerfest 

Kommune. Dette inkluderer ergoterapi, fysioterapi, hjelpemidler 

og bistand ved tilpasning av bolig og hjelpemidler.  

Virksomhetsleder Ergo- og fysioterapitjenesten:  

Håkon Hauglum 

Telefon 78 40 23 81/ 78402380 sekretær 

Besøksadresse: Storgata 3, Sanitetsbadet 

Fagansvarlig Helse:  

Katrine Markussen 

Telefon 7840273 Mobil 9506672 

Rus- og psykiatritjenesten: Kontaktinformasjon: 

Tjenesten tilbyr samtaler, råd og veiledning, innsøking til 
tverrfaglig spesialisert behandling (TSB), miljøarbeid og ulike 
aktiviteter. Sikre at individer som har behov for hjelp fra rus- og 
psykiatritjenesten blir forsvarlig ivaretatt etter gjeldende lover. 
Bistå den enkelte med råd og veiledning til å mestre en hverdag 
uten bruk av alkohol eller andre rusmidler. 
Forebygge psykiske vansker og/ eller rusproblematikk hos den 
enkelte. 
 
Montenegro er et tilbud for personer med rusproblematikk som 
ønsker et aktivitetstilbud i hverdagen. 
Tilbudet er underlagt rus- og psykiatritjenesten i Hammerfest. 
 

Virksomhetsleder: Rus- og psykiatritjenesten 
Mads Valleraunet 
Telefon 78402732 Mobil 992 03 793 
Virksomhetsleder: Montenegro  
Ingunn Mathisen 
Telefon 78402910 Mobil 95734116 
Besøksadresse: Parkgata 

Tili:ut: 

Gry-Tove Breivik  

Telefon 78402725 Mobil 92319367  

Fagansvarlig Helse:  

Katrine Markussen 

Telefon 7840273 Mobil 95066727 

 

Tilrettelagte tjenester:                                                                                                                 Kontaktinformasjon: 

Tilrettelagte tjenester gir per i dag tjenester til brukere med blant 
annet diagnosene psykisk utviklingshemming, 
autismespekterdiagnose og ervervet hjerneskade. Tjenestene er 
hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. 
Tilrettelagte tjenester gir avlastning etter samme lov til de som 
har særlig tyngende omsorgsoppgaver. 
Tilrettelagte tjenester gir behovsprøvde tjenester etter 
enkeltvedtak, herunder målrettet miljøarbeid, veiledning, 
tilrettelegging. 
Virksomheten er organisert med fagstab bestående av 
fagansvarlig tilrettelagte tjenester og to fagkonsulenter, samt 6 
avdelinger organisert med hver sin virksomhetsleder. 

 Soria Moria, dag- og aktivitetssenter 

 Avlastning for barn og unge 

 Skaidiveien omsorgsbolig 

 Stormtunet 2 omsorgsbolig 

 Stormtunet 1,3,5 omsorgsbolig 

 Utsikten bokollektiv, eldre psykisk utviklingshemmede 

 Vegaveien omsorgsbolig 

 Kirkeveien omsorgsbolig Kvalsund 
                

Besøksadresse: 

Salsgata 16 

Virksomhetsledere:  

Sari Monica Mikalsen Skaidiveien omsorgsbolig 

Telefon 78 40 27 95 Mobil 466 25 425 

Tove Halvorsen Avlastning for barn og unge 

Telefon 78 40 27 86 Mobil 419 26 507 

Ida Gebhardt Blix Stormtunet 2 omsorgsbolig 

Telefon 78 40 29 63 

Therese Ellefsen Stormtunet 1,3,5 omsorgsbolig 

Telefon 78 40 29 61 Mobil 913 71 829 

Siv Charani Utsikten bokollektiv, eldre psykisk 

utviklingshemmede 

Telefon 78 40 27 96 Mobil 414 52 006 

Silje Iversen Vegaveien omsorgsbolig 

Telefon 78 40 26 50 Mobil 971 02 799 

Fagansvarlig Tilrettelagte tjenester: Gyri Krogh  

Telefon 7840279 Mobil 94287488 
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Sektor for oppvekst og kultur: Kommunalsjef, Arve Paulsen 

Hammerfest Voksenopplæringssenter: Kontaktinformasjon: 

Voksenopplæringa tilbyr norskopplæring for innvandrere på ulike 
språklige nivå for å kvalifisere dem til samfunn og arbeidsliv fra de er 16 
år, grunnskole for voksne, spesialundervisning for voksne og 
undervisning for afasirammende. Voksenopplæringssenteret har ca. 160 
deltakere på dagtid og kveldstid. 
 

Administrasjon: 

Rektor: 78 40 21 34 

Inspektør: 78 40 21 32 

Besøksadresse: 

Innvandrertjenesten: Kontaktinformasjon: 

Tjenesten bosetter flyktninger etter kommunestyrevedtak i samarbeid 
med IMDI Nord og flyktningmottak. Innvandrer-tjenesten gir veiledning 
og oppfølging av bosatte flyktninger i bosettingsfasen. Tjenesten har 
ansvar for introduksjonsordningen i kommunen og tilbyr introduksjons-
program til nyankomne flyktninger mellom 18 og 55 år som har rett og 
plikt til ordningen i henhold til introduksjonsloven. Innvandrertjenesten 
er også en tjeneste som gir råd og veiledning til innvandrere generelt. 
Tjenesten utvikler mål og strategier når det gjelder bosetting av 
flyktninger, integrering og introduksjonsordning. 
 

Virksomhetsleder innvandrertjenesten 
Ellen Johansen 
Telefon jobb 78402139 Mobil 41609266 
Besøksadresse: Strandgata 71 

Skole, SFO og oppvekstsenter: Kontaktinformasjon: 

Opplæringsloven med tilhørende forskrifter inneholder bestemmelser 
som gjelder alle offentlige grunnskoler i Norge. Av opplæringsloven går 
det frem at barn og unge har rett og plikt til grunnskoleopplæring, 
dersom de ikke på annen måte får tilsvarende opplæring. Barneloven 
understreker foresattes ansvar når det gjelder å sørge for at barna får 
utdanning. I Hammerfestskolen arbeides det målrettet for å realisere 
læreplanens mål og intensjoner. Elevenes læring og trivsel har 
førsteprioritet. En grunnleggende ide for Hammerfestskolens virksomhet 
er å gi best mulig vilkår for mest mulig læring og utvikling til alle elever. 
 

Besøksadresse: 

Storgata 17, 2.etage 

Fagligansvarlig Skole: 

Christer Ringheim 

Telefon78402344/78407932 Mobil 

952 56 975 

 

Barnehage: Kontaktinformasjon: 

Sektor for barn og unge har som mål å kunne tilby alle barn under 
skolepliktig alder en plass i barnehage. Barnehagelovens sier at 
barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og 
aktivitetsmuligheter, i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. 
Videre står det i at barnehagen skal bistå hjemmene i deres omsorg- og 
oppdragelsesoppgaver, og på den måten skape et godt grunnlag for 
barnas utvikling, livslange læring og aktive deltagelse i et demokratisk 
samfunn. Sektor for barn og unge arbeider målrettet med å realisere 
barnehagelovens mål og intensjoner. Barn med spesielle behov har 
fortrinnsrett til barnehageplass. 
 

Besøksadresse: 

Storgata 17, 2.etasje 

Fagligansvarlig Barnehage: 

Unn Wenche Slettvoll 

Telefon 78402501 Mobil 40725720 

 

Pedagogisk – Psykologisk tjeneste (PPT) Kontaktinformasjon: 

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er en kommunal tjeneste som har 
som mål å hjelpe barn, unge og voksne til en bedre hverdag i hjem, 
barnehage og skole. Hovedmålet med virksomheten er å gi hjelp og 
støtte i forhold til personer med spesifikke opplæringsbehov, samt gi råd 
og veiledning til barnehager og skoler på området spesialundervisning og 
tilpasset opplæring. PPT skal være en sentral hjelpeinstans for skoler og 
barnehager i deres utviklingsarbeid.                                                                  

Virksomhetsleder PPT-tjenesten: 

 

Telefon 78 40 23 11 

Besøksadresse:  

Storgata 17, 2 etasje 

Fagansvarlig forebyggende tjenester: 

Heidi Dahl  

Telefon 78 42 23 16 Mobil 91761135 

 

http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html
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Barneverntjenesten:  Kontaktinformasjon: 

Barneverntjenesten skal bidra til at barn og unge får trygge 
oppvekstsvilkår. Tjenesten har som formål å sikre at barn og unge som 
lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, få nødvendig 
hjelp og omsorg. Barneverntjenesten skal bidra til å gi det enkelte barn 
gode levekår og utviklingsmuligheter ved råd, veiledning og hjelpetiltak.  
 

Virksomhetsleder Barneverntjenesten: 

Bodil Nergård 

Telefon 78 40 23 95 

Besøksadresse: 

Storgata 17, 1. etasje 

Fagansvarlig forebyggende tjenester: 

Heidi Dahl  

Telefon 78 42 23 16 Mobil 91761135 

 

Helsestasjonen og skolehelsetjenesten Kontaktinformasjon: 

Tjenesten i Hammerfest består av helsesykepleier, jordmor og lege. Det 
meste av virksomheten foregår i helsestasjonens lokaler i Strandgata i 
Hammerfest og ved Kvalsund helsesenter, med kontortid på skoler og 
hjemmebesøk til familier med nyfødte barn utgjør en vesentlig del av 
tjenesten. 
 
Formål med helsestasjonen er å forebygge sykdom, skade og lyte, samt 
fremme helse.  Helsestasjonen / skolehelsetjenesten er et bredt 
lavterskeltilbud, som gjelder for alle i målgruppene. Hensikten er å gi 
tidlig hjelp, og også å fange opp hvem som skal henvises til andre 
hjelpeinstanser.  
 

Virksomhetsleder Helsesøstertjenesten: 

Tone Brun Strand 

Telefon 78402410 

Besøksadresse: 

5. og 6. etasje i Strandgata 52 

Fagansvarlig forebyggende tjenester: 

Heidi Dahl  

Telefon 78 42 23 16 Mobil 91761135 

 

Hammerfest familievernkontor:                                                                                    Kontaktinformasjon: 

Familievernkontoret tilbyr parterapi for gifte, samboende, særboende og 
likekjønnede. Bakgrunn for samtalene kan være problemer i parforholdet 
eller forhold i forbindelse med samlivsbrudd. Familievernkontoret tilbyr 
familieterapi når det er konflikter mellom foreldre og barn, eller mellom 
flere generasjoner. Utgangspunktet er at foreldrene er de viktigste 
personene for barns utvikling. I samtaler kan nybakte foreldre eller 
foreldre, barn og ungdom som strever sammen, få 
hjelp. Familievernkontoret gir også bistand til foreldresamarbeid for 
ekspartnere og kan gi et tilbud til voldsutsatte familier. 
Familievernkontorene utfører lovpålagt mekling ved samlivsbrudd. Dette 
gjelder både gifte og samboere, og foreldre som vil reise sak for domstol 
etter barneloven. Tilbudene er gratis, og man trenger ikke henvisning. 

                            

Alta og Hammerfest familievernkontor: 

Telefon 46615580  

Besøksadresse: 

Sørøygata 10, 3. etasje 

BUP Hammerfest :                                                                                    Kontaktinformasjon: 

BUP Hammerfest gir tilbud om vurdering, utredning og behandling for 
barn og ungdom fra 0 – 18 år med psykiske problemer, etter henvisning 
fra fastlege eller leder for barneverntjenesten. Videre gir vi tilbud om 
veiledning i foreldrefunksjoner i pasientens hjemmemiljø (ambulant 
team). Alle henvisninger blir vurdert av et inntaksteam. De gjøres 
vurderinger etter pasientrettighetsloven i forhold til rett til helsehjelp og 
ventetid.  

Virksomhetsleder 

Øyvind Krystad 

Ekspedisjon Telefon 78 42 14 70 

Besøksadresse: 

BUP Hammerfest ligger sammen med VPP 

i et eget bygg vis a vis hovedinngangen til 

sykehuset. 

 

 

VPP Hammerfest:                                                                                     Kontaktinformasjon: 

Voksenpsykiatrisk poliklinikk gir tilbud om vurdering, utredning og 
behandling til personer med psykiske lidelser etter henvisning fra fastlege 
eller fra lege på sykehus. Vi er et tilbud til personer over 18 år. 

Virksomhetsleder 

Bryndis Rogde 

Ekspedisjon Telefon 78 42 14 60 
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Rusteamet er en del av VPP Hammerfest, og skal primært ha fokus på 
rusproblematikken, samt psykiske lidelser som ofte er følgeproblematikk 
ved alvorlige ruslidelser. 
Rusteamets målgruppe er ungdom fra 18 år, ingen øvrig aldersgrense. 
Ungdom i krise kan henvende seg direkte til rusteamet, henvisning 
innhentes da senere hos fastlege. Rusteamet jobber også forebyggende 
ut mot skoler og lokalsamfunn 
 

 

Besøksadresse: 

VPP Hammerfest ligger sammen med BUP 

i et eget bygg vis a vis hovedinngangen til 

sykehuset. 

 

 

 

Hammerfest politistasjon                                                                                    Kontaktinformasjon: 

Politiets hovedoppgaver er å opprettholde alminnelig orden, forebygge 
og forhindre straffbare handlinger, beskytte borgerne og deres lovlydige 
virksomhet samt å etterforske lovbrudd. 
Mange opplever vold og trusler i familien eller andre nære relasjoner. 
Om man er utsatt for vold, trusler/ tvang eller mistenker at andre er 
utsatt må man kontakte politiet. 
 

Telefon 7897200 

Besøksadresse 

Parkgata 16 

Forebyggende kontakt  

Helga Berg 

 

 

Vest-Finnmark Krisesenter Kontaktinformasjon: 

Krisesenteret er drevet av kvinner med lang og stor erfaring i 
mishandlingsproblematikk. Formålet er å hjelpe andre kvinner som er i 
en vanskelig samlivssituasjon. Det er viktig å komme ut av isolasjonen, få 
hjelp og støtte hos folk du kan stole på, og som har 
taushetsplikt. Tilbudet gjelder også for utsatte menn. 

Telefon 485 04 485 

Besøksadresse  

Meridiangata 7 

 

 

 
 

 

Skjema 

Samtykke til å gi informasjon         

Samtykke til oppfølging av mitt barn        

Melding til Barneverntjenesten 
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Unntatt fra offentligheten jfr. off. loven § 13 
Samtykke til å gi informasjon 
For å sikre tverrfaglig samarbeid er det nødvendig å innhente samtykke for å kunne etablere gruppe med 

involverte instanser for å ivareta den enkelte og familien.  

Samtykke gjelder: (ett skjema for hvert barn) 

Navn:  Fødselsnummer.:  

Adresse:  Tlf:  

 

Jeg samtykker til at følgende instans  
videreformidler informasjon om situasjonen jeg og mitt/mine barn er i, til de instanser eller 
de personer som jeg her gir tillatelse til: 

Instans (sett x og før på navnet til instansen) 

 Fastlege/ Legetjenesten  

 Krisesentret  

 Hjemmetjeneste  

 Rus- og psykiatritjenesten  

 Tilrettelagte tjenester  

 Voksenopplæringen  

 Skole  

 Barnehage  

 Pedagogisk-psykologisk tjeneste  

 Barneverntjenesten  

 Helsestasjon  

 Familievernkontoret  

 BUP  

 VVP  

 Politi  

 Andre  
 

Jeg /vi samtykker til at følgende informasjon kan gis (sett x) 

 Relevant informasjon 

 
Jeg/vi bekrefter at dette samtykket er frivillig, og at samtykket kan trekkes tilbake når som helst. 

Sted/dato  Underskrift  

Sted/dato  Underskrift  

Informert samtykke betyr at jeg som bruker har fått informasjon om hvilke opplysninger som skal utveksles, vet hvordan opplysningene skal brukes og 
konsekvensene av dette, er kjent med at det ikke skal utveksles flere opplysninger enn det som er nødvendig, er kjent med at jeg kan nekte at 
opplysninger om spesielle forhold utveksles, eller at spesielle fagmiljø eller enkeltpersoner får bestemte opplysninger, er kjent med de konsekvenser 
begrensninger på informasjon kan ha for arbeidet med min individuelle plan og for tilbudet til meg Merk! Dersom det er fare for liv og helse, kan 
informasjon gis uten samtykke. Lovbestemmelser om taushetsplikt: forvaltningsloven § 13 til 13e, pasientrettighetsloven § 3-6, helsepersonelloven 
kapittel 5 §21 – 25, sosialtjenesteloven § 8 - 8, opplæringsloven § 5-4 og § 15-4, folketrygdlovens § 21-9, § 25-10 og §25-11 
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Unntatt fra offentligheten jfr. off. loven § 13 
 Samtykke til oppfølging av mitt barn 

 

Samtykke gjelder (ett skjema for hvert barn) 

Navn:  Fødselsnummer:  

Adresse:  Telefon:  

 

Jeg samtykker til at følgende instans   
videreformidler informasjon om situasjonen jeg og mitt/mine barn er i, til de instanser eller 
de personer som jeg her gir tillatelse til, slik at mitt/mine barn kan få nødvendig 
oppfølging/henvisning. 
 

Skriv inn hvilke instanser som skal kontaktes 

 
 
 
 
 

 

Beskriv hvilken hjelp som er ønskelig 

 

 

 

 
 

Jeg/vi bekrefter at dette samtykket er frivillig, og at samtykket kan trekkes tilbake når som helst. 

Sted/dato  Underskrift til foresatte  

Sted/dato  Underskrift til foresatte  

Informert samtykke betyr at jeg som bruker har fått informasjon om hvilke opplysninger som skal utveksles, vet hvordan opplysningene skal brukes og 
konsekvensene av dette, er kjent med at det ikke skal utveksles flere opplysninger enn det som er nødvendig, er kjent med at jeg kan nekte at 
opplysninger om spesielle forhold utveksles, eller at spesielle fagmiljø eller enkeltpersoner får bestemte opplysninger, er kjent med de konsekvenser 
begrensninger på informasjon kan ha for arbeidet med min individuelle plan og for tilbudet til meg Merk! Dersom det er fare for liv og helse, kan 
informasjon gis uten samtykke. Lovbestemmelser om taushetsplikt: forvaltningsloven § 13 til 13e, pasientrettighetsloven § 3-6, helsepersonelloven 
kapittel 5 §21 – 25, sosialtjenesteloven § 8 - 8, opplæringsloven § 5-4 og § 15-4, folketrygdloven § 21-9, § 25-10 og §25-11 

 
                                                                                                
 

 

 

Unntatt offentlighet jfr. 

Offentlighetsloven §13 og 

Forvaltningslovens §13 flg 
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Melding til Barneverntjenesten 

Offentlige myndigheter og organisasjoner og private som utfører oppgaver for det offentlige har meldeplikt til 

barneverntjenesten, uten hinder av forvaltningsmessig taushetsplikt, såfremt det er grunn til å tro at et barn 

blir mishandlet eller at det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt eller vedvarende alvorlige 

atferdsvansker. Også yrkesutøvere i medhold av blant annet helsepersonelloven, psykisk helsevernloven, 

familievernkontorloven, meklingsmenn i ekteskapssaker og opplæringsloven har meldeplikt. 

Barneverntjenesten er forpliktet til å gi tilbakemelding til offentlig melder om barnevernets videre behandling 

av meldingen.  

1. Informasjon om barnet 

Navn:  Fødselsnummer.:  

Adresse:  

Skole/ barnehage:  Telefon:  

2. Informasjon om foreldre/foresatte 

Relasjon til barnet (sett x): Far:  Mor:  Annet:  

Navn:  Fødselsnummer:  

Adresse:  Telefon:  

 

Relasjon til barnet (sett x): Far:  Mor:  Annet:  

Navn:  Fødselsnummer:  

Adresse:  Telefon:  

3. Informasjon om søsken (navn og alder) 

 
 

4. Hvor bor barnet/barna – hvem har den daglige omsorgen? 

 
 

5. Informasjon om nasjonalitet 

Hvilken nasjonalitet har foreldre og barnet/barna?  

Hva er morsmålet til foreldre/foresatte?  

Hva er morsmålet til barnet/barna?  

Er det behov for å bruke tolk? Hvis ja, på hvilket språk  

6. Informasjon om melder (kryss av):  Privat melder  Offentlig melder  
 Privat melder ønsker å være anonym  

(Kun private meldere kan være anonyme, men anonymiteten kan oppheves av Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker). 

Navn på instans og melder:  

Adresse:  Telefon:  

Kontaktperson:  Telefon:  

E-post:  

Årsak til ønske om anonymitet: 

7. Beskriv hva som ligger til grunn for bekymringen 

Bakgrunnsinformasjon. Konkret bekymring. Situasjoner og observasjoner. Hvem har observert og 
når ble det observert? 
 
 
 



 

 

Dokumenttittel – undertittel 
 

 

 

 
 
 
 
 

8. Informasjon om familien mottar hjelpetjenester 

Mottar familien hjelpetjenester? Ja   Nei   Hvis ja, beskriv nærmere (hva og fra hvem): 

 
 

9. Foreldrenes/foresattes kjennskap til meldingen 
Offentlige meldere må informere foreldre om at melding sendes. (Unntak for å informere foresatte om 
bekymring eller kontakt med barneverntjenesten gjelder kun ved mistanke om overgrep eller alvorlig 
mishandling). 
Er foreldre/foresatte orientert om at meldingen sendes? Ja   Nei   

Hvis nei, hva er årsaken til dette? 

 

Hvis ja, er de kjent med innholdet i meldingen? 

 
 

 

   

 Sted/dato  Signatur melder 
 

Vedlegg: 

 
 
Bekymringsmelding skal sendes til: 
Barneverntjenesten i Hammerfest kommune 
Postboks 1224 
9616 Hammerfest 
Tlf: 78 40 23 95 Besøksadresse: Storgata 17, kommunehuset 
 
Digital bekymringsmelding for privatpersoner, offentlige ansatte og fagpersoner med meldeplikt:  
https://hammerfest.kommune.no/tjenester/sosialtjenester-og-familie/barnevern/jeg-er-bekymret-for-et-
barn/digital-bekymrings-melding-til-barnevernet/ 
 
 
     

 

https://hammerfest.kommune.no/tjenester/sosialtjenester-og-familie/barnevern/jeg-er-bekymret-for-et-barn/digital-bekymrings-melding-til-barnevernet/
https://hammerfest.kommune.no/tjenester/sosialtjenester-og-familie/barnevern/jeg-er-bekymret-for-et-barn/digital-bekymrings-melding-til-barnevernet/

