
 

 

 

 

       

 

    

 

 

Ansattes 
håndtering: 
 Ta imot 

informasjonen 
som kommer. 

 Informere 
nærmeste leder 
om mistanken. 

 Skrive internt 
notat. 
 

 
 
 
 

Nærmeste leders 
håndtering: 
 Informere daglig 

leder. 

 Sørge for at barnet 
er ivaretatt. 

Daglig leders 
håndtering: 
 Vurdere anonym 

drøfting med- eller 
melding til 
barneverntjenesten 
(bvt). 

 Orientere 
enhetsleder. 

 Enhetsleder 
vurderer ut fra 
sakens karakter 
om kommunalsjef 
skal orienteres. 
 

a) Anonym drøfting 
med barnevern- 
tjenesten (bvt): 

 Gi detaljert info. 

 Vurdere sammen videre 
samtaler med barnet. 
NB! Husk åpne spørsmål. 
Se også vedlagt 
samtaleveileder. 

 Vurdere sammen om 
foreldre skal informeres 
og hvem som gjør det. 
 

 
 

Avklare og organisere 
oppfølgingsarbeid – Hvem 
gjør hva: 

 Videre samtaler med 
barnet? Hvem? 
Skriftliggjøring. Bilder?  

 Informasjon til foreldre/ 
foresatte (de fleste ganger 
via bv tjen)? 

 Informasjon til andre? 
 Ivaretakelse av barnet/ 

familien? 
 

Ny anonym 
drøfting med bvt. 
 Gi detaljert info. 

 Avklare om 
melding skal 
sendes til bv tjen 
eller ikke. 

 

Avklare videre 
arbeid sammen med 
bvt: 

 Ivaretakelse av 
barnet/ familien. 

 Informasjon til 
foreldre/ foresatte? 

 Informasjon til 
andre? 
 

Tilbakemelding fra 
bvt til offentlig 
melder: 
 Bvt sender 

tilbakemelding til 
melder i henhold til 
Bvl § 6-7a.  

 Når mulig for bvt, 
gis også noe 
tilbakemelding til 
melder undervegs i 
prosessen. 

 

b) Melding til bvt: 
 Orientere bvt om at 

melding om vold i nær 
relasjon sendes. 

 Skrive/ sende melding. 

 
 

Kvinesdal kommunes rutiner ved vold i nære 

relasjoner når barn er involvert (enten direkte eller 

som vitne). 

MISTANKE oppstår ved at: 

 Barnet forteller om vold. 

 Ansatt oppdager tegn til vold. 

 Andre forteller den ansatte om vold 

Hovedregel: 

1. Dersom en ansatt i Kvinesdal kommune 

gjennom sitt arbeid får kjennskap til at et 

barn/ foreldre kan ha/ har vært utsatt for vold 

i nære relasjoner, skal den ansatte 

umiddelbart informere sin nærmeste leder. 

2. Denne informerer virksomhetsleder (daglig 

leder) som etter dette er ansvarlig for videre 

saksgang. 

3. Når barn er involvert skal ledelsen enten 

drøfte saken anonymt med 

barneverntjenesten eller sende skriftlig 

melding dit. 

4. Dette skal skje så raskt som mulig etter at 

informasjonen er mottatt, eller mistanken har 

oppstått. 



 

 

 

 

       

 

    

 

 

Ansattes håndtering: 
 Ta imot informasjonen 

som kommer. 

 Informere nærmeste 
leder om mistanken. 

 Skrive internt notat. 
 

 
 
 
 

Nærmeste leders 
håndtering: 
 Informere daglig leder. 

 Sørge for at brukeren er 
ivaretatt. 
 

Daglig leders 
håndtering: 
 Vurdere brukerens 

grad av samtykke-
kompetanse. 

 Vurdere anonym 
drøfting med Agder 
politidistrikts 
familievoldsko-
ordinator. 

 Orientere 
enhetsleder. 

 Enhetsleder 
vurderer ut fra 
sakens karakter 
om kommunalsjef 
skal orienteres. 
 
 

a) Anonym drøfting 
med Agder 
politidistrikts 
familievoldsko-
ordinator: 

 Gi detaljert info. 

 Vurdere sammen videre 
samtaler med bruker. 

 Vurdere sammen om 
pårørende skal 
informeres. 
 

 
 

Avklare og organisere 
oppfølgingsarbeid: 

 Videre samtaler med bruker? 
Hvem? Skriftliggjøring. 
Bilder? Legeundersøkelse? 

 Informasjon til pårørende? 
 Informasjon til andre? 
 Ivaretakelse av bruker/ 

familien? 
 

Ny anonym 
drøfting med Agder 
politidistrikts 
familievoldskoordi-
nator. 
 Gi detaljert info. 

 Avklare om 
forholdet skal 
anmeldes. 

 

Avklare videre 
arbeid: 

 Ivaretakelse av 
brukeren/ familien. 

 Informasjon til 
pårørende? 

 Informasjon til 
andre? 
 

b) Anmeldelse: 
 Orientere politiet om at en 

ønsker å anmelde forhold 
om vold i nær relasjon. 

 
 
 
 
 

Kvinesdal kommunes rutiner ved vold i nære 

relasjoner, når det ikke er barn involvert. 

MISTANKE oppstår ved at: 

 Brukeren forteller om vold. 

 Ansatt oppdager tegn til vold. 

 Andre forteller den ansatte om vold 

Hovedregel: 

1. Dersom en ansatt i Kvinesdal kommune 

gjennom sitt arbeid får kjennskap til at 

en bruker kan ha/ har vært utsatt for 

vold i nære relasjoner, skal den ansatte 

umiddelbart informere sin nærmeste 

leder. 

2. Denne informerer virksomhetsleder 

(daglig leder) som etter dette er 

ansvarlig for videre saksgang. 

3. Ledelsen kan drøfte saken anonymt med 

Agder politidistrikts 

familievoldskoordinator eller anmelde 

saken til politiet. 

4. Dette skal skje så raskt som mulig etter 

at informasjonen er mottatt, eller 

mistanken har oppstått. 



 



 


