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Bakgrunn

• Barn og unge har lovmessig rett på en barndom uten 

seksuelle overgrep og vold. 

• Mer enn en av fem norske kvinner og nesten en av ti norske 

menn rapporterer at de har vært utsatt for seksuelle overgrep 

før fylte 18 år. 

• En av tjue har vært utsatt for fysisk vold fra en av sine    

foreldre i oppveksten 



Bakgrunn

• Konsekvensene av seksuelle overgrep og vold er alvorlige og 

ofte livsvarige

• Den største hindringen for å skaffe utsatte barn beskyttelse 

og hjelp er fortielse og tabumekanismer



Michael Gisselbæk:

Overgrep mot barn foregår her 

– det må vi tørre å si høyt 



Hvordan nå dette målet i folkehelsearbeidet?

• Ringerike kommune har en tverrfaglig og tverrsektoriell 

arbeidsgruppe som koordinerer og tilrettelegger for tiltak mot 

vold, seksuelle overgrep og skadelig seksuell atferd (SSA –

saker).

• Siden oppstarten i 2017 har arbeidsgruppen og Ringerike 

kommune etablert samarbeid og kontakt mot ulike 

kompetansemiljøer på området.



Mål for arbeidsgruppen fremover 

 utvikle, vedlikeholde å spre kompetanse og kunnskap om vold og seksuelle 

overgrep

 forebygge vold og seksuelle overgrep inkludert SSA saker

 redusere helsemessige og sosiale konsekvenser av vold og seksuelle overgrep 

 bidra til at tjenester har god og riktig kompetanse, og at det forebyggende 

arbeidet vies spesiell oppmerksomhet

 styrke og utvikle ansattes kompetanse 

 foreslå nødvendig tiltak 



O visjon om vold og seksuelle overgrep 

• Kommunen er menneskerettslig og lovmessig forpliktet til å 
forebygge og avverge enhver form for overgrep og vold mot 
barn

• En konkretisering av denne forpliktelsen, uttrykt som en 
nullvisjon:

- gir en viktig signaleffekt utad til alle innbyggere i kommunen, og er    
en oppfordring til alle om å bidra til at visjonen blir en realitet.

- bidrar til å fremme engasjement og utvikling av nye tiltak som 
supplement til arbeidet som allerede utføres i kommunale 
virksomheter og i frivillige/ideelle organisasjoner.



• Vi som kommune vil gjøre alt vi kan for å forhindre at vold og 

seksuelle overgrep skal skje. Vi våger å se at overgripere kan 

være hvem som helst. Vi snakker åpent om det som skjer. Og 

vi vil stoppe de som driver med dette. 

Rådmannens vurdering: 

Rådmannen innstiller på at Ringerike kommune vedtar 0- visjon 

om vold og seksuelle overgrep  mot barn, unge og eldre i 

Ringerike kommune.



Avslutning og takk!


