
Konferanse om vold i nære relasjoner  

Digital konferanse 14. september kl. 09.00 – 12.30 

Arrangør: Konfliktrådet på oppdrag fra Justis—og beredskapsdepartementet.  

Direktør i Konfliktrådet åpnet webinaret. Pandemi og nedstengning har ført til mer vold i nære 

relasjoner. Både kvinner og barn har vært utsatt og ingen har fått vite om det. Dette fører til alvorlig 

kriminalitet, et samfunnsproblem, folkehelseproblem og et likestillingsproblem – og det rammer 

altfor mange. Flere departement og samfunnsseksjoner må samarbeide om et slikt alvorlig problem.  

Statssekretær i JBD, Erik Sandsmark Idsøe presiserer at vi må alle jobbe mer med forebygging. 80 % 

av kvinner og barn i Norge har opplevd vold i nære relasjoner (Er det mulig?). Det kreves en sterk 

innsats og prioritering og god tilrettelegging for forebygging i alle landets kommuner. 

Catharina Borchrevink fra Konfliktrådet av konferansier og moderator for konferansen og 

presenterte Beate Ragni Andenæs Øren fra Riksrevisjonen. De har utarbeidet en 

rapport/undersøkelse om vold i nære relasjoner fra 2015 – 2020. Vold i nære relasjoner er et alvorlig 

samfunnsproblem. Vi må gjøre mer for å ivareta den voldsutsatte og straffeforfølge overgrep som 

har skjedd. Viktige aktører i hjelpeapparatet har for lite kunnskap. Det er avvergingsplikt og 

taushetsplikt og opplysningspliktk til Barnevernet. Man er usikker på hva man skal foreta seg hvis 

man mistenker vold. Alle krisesentre må ha døgnbemanning (slik er det ikke overalt i dag – pluss at 

det er for få ansatte i forhold til behovet). Det er opprettet et eget utvalg om tvansekteskap, 

æresvold og kjønnslemlestelse. Det er for lite kunnskap om disse tingene i bla politiet i dag.  

Handlingsplaner mot vold er veldig varierte i kommunene. Stor svakhet i bruken av beskyttesestiltak. 

Både Justis- og kunnskapsdepartementet må lage anbefalinger for politiets arbeid. Man finner 

Riksrevisjonens rapport: www.riksrevisjonen.no. Stortinget skal behandle rapporten i løpet av høsten 

2022.  

Anja Bredal fra NOVA (velferdsforskningsinstitutt – OsloMet) – forsker på minoriteter i Norge – 

partnervold. Vold i nære relasjoner i et mangfoldig Norge. Denne boken kan lastes ned gratis fra 

hjemmesiden til NOVA. Volden kom fra partner eller andre familiemedlemmer, men også fra 

svigerfamilie.  De siste legger press på offeret og det er ofte psykologisk vold.  

Margunn Bjørnholt fra NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress) snakket om 

Voldsprogrammet (som Justis- og beredskapsdepartementet har tatt initiativet til) som jeg har 

snakket om etter en tidligere konferanse. Nå er det gjort et dypdykk når det gjelder voldsutsatte 

mødre. Dette får så store konsekvenser ikke bare for kvinnen, men hele resten av familien.  Og det 

får selvsagt også store konsekvenser ved samlivsbrudd. Det er en systemkulde i hjelpeapparatet som 

lager koordineringsvanskeligheter for hjelpeapparat og rettsvesen. Rett og slett en institusjonell 

hjelpeløshet. En deprimerende analyse.  

Beate Ass og Anne Holte Bensrud fra ung.no! En titt inn på ung.no i det ungdom opplever av 

kjærestevold, familievold og seksuelle overgrep. Kan det si oss noe om behov for tiltak og 

informasjon de trenger? Dette er et spørrenettsted for unge. 75000 brukere hver dag. 104000 

besvarte spørsmål i året. 69 % av brukerne er jenter. Mange er mellom 13 og 15 år, og det er mye 

traumer etter overgrep.  

Lucas Casanova jobber for Skeiv Verden, traumebehandling for lhbti-personer. Svarer på alle 

spørsmål og her kommer også mange minoriteter inn.  

http://www.riksrevisjonen.no/
https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/catalog/book/99


Eva Mørch – Ressursenhet V27 i Bergen (Helsedirektoratet).  De mener dette er to sider av samme 

mynt, og prøver å ha både et utsatt- og utøverperspektiv innenfor skadelig atferd hos barn og unge. 

En rapport fra 2000 viser at 30 % av seksuelle overgrep gjøres av andre barn under 18 år. Det er viktig 

med utredning og behandling av begge disse gruppene. 50 % av unge overgripere har opplevd dette 

selv! 

Heidi Eriksen Losnedal og Cathrine Eide kommer fra Statens barnehus i Bergen. Det er 3 slike hus i 

Norge og de jobber litt forskjellig.  Det er en instruks i Vest politidistrikt fra 2021 som sier at ved 

avhør av unge mistenkte skal Barnehuset involveres. I 2022 venter de på at dette skal bli en forskrift. 

(nasjonalt). De jobber bare i anmeldte saker og prøver å beskytte nærmiljøet rundt. Hvis dette blir 

delt på en eller annen måte i sosiale kanaler, får det enorme konsekvenser for mange.  

Randi Hjelmervik jobber for habiliteringstjenesten for barn og unge med funksjonsnedsettelse. De 

vet ikke bedre? er et nasjonalt kompetanseutviklingsprosjekt. Dette er barn og unge med kognitive 

utfordringer som kanskje har skadelig seksuell atferd. Man må ta hensyn til at disse har en betydelig 

nedsatt forståelse og må ha tilpasset opplæring.  

 

Konferansen ble avsluttet med en debatt med de 4 siste innleggsholderne og moderert av Catharina 

Borchrevink. Debatten skulle legge vekt på forebygging. – Man må i bunn og grunn forebygge 

omsorgssvikt for det er der det begynner. Jenter som overgripere snakker man lite om. Dette er 

veldig skambelagt og man venter seg ikke en skadelig eller voldelig atferd fra en jente. Men de 

trenger også grensesetting, og de må behandles likt med gutter som overgripere.  

Veldig interessant konferanse, med mye statistikk og flinke folk som forsker på hva som må til. Men 

vi må alle være flinke og observante! 

 

Monica  

18. september 2022 

 


