Barneverntjenesten kommer i kontakt med saker som omhandler vold:
1.Gjennom opplysninger i meldinger/undersøkelsessaker
2. I vårt arbeid i aktive saker (hjelpetiltak, plasserte barn)
3. I drøftinger av saker med andre offentlige instanser både i saker som er ukjente for vår tjeneste og
i saker hvor melder ønsker å drøfte anonymt før en ev melding til tjenesten. I drøftingene avklares
om saken skal anmeldes til politiet og hvem som ev skal anmelde.
4. Ansatte i Halden kommune gis tilbud om konsultasjon i Overgrepsteamet når instansen
har mistanke om vold mot barn. Teamet er tverrfaglig sammensatt med deltagelse fra helsesøster,
PPT, Bupp, politiet og barneverntjenesten. Sakene drøftes anonymt. Det gjennomføres månedlige
møter samt ved behov på kort varsel.

Rutiner:
1)Avklaring av melding - hva fremkommer av opplysninger om voldsutøvelse/alvorlighetsgrad
2) Drøfte mottatt informasjon med melder og hva som bør gjøres videre
3) ) Anmeldelse til politiet
Når det i meldinger/i drøftinger med andre instanser/i vårt eget arbeid med barn fremkommer
opplysninger som vurderes å måtte etterforskes av politiet, drøftes saken anonymt med politiet. Når
det konkluderes med at saken bør etterforskes, sender barneverntjenesten en anmeldelse til
politiet/ev. at meldingsinstansen anmelder forholdet.
Politiet ber om bistand fra tjenesten ved gjennomføring av barneavhør ved Barnehuset i Moss.
I samarbeid med politiet avklares om barneverntjenesten skal iverksette undersøkelsessak parallelt
med politiets etterforskning.
4) Medisinsk undersøkelse av barnet
Når barneverntjenesten mottar opplysninger om at et barn kan ha vært utsatt for vold, må det alltid
vurderes om barnet skal undersøkes av lege/på sykehus.
5) Bruk av Klemetsrudmodellen:
Modellen brukes når det vurderes ikke å foreligge grunnlag for anmeldelse til politiet. Det
samarbeides med meldingsinstansen f.eks. skole/barnehage/Bupp, helsestasjon om det videre arbeid
i saken.
I løpet av en dag gjennomføres samtaler med barnet, foreldrene og foretas hjemmebesøk. Samtalen
med barn i skolepliktig alder gjennomføres på skolen i samarbeid med rektor/kontaktlærer.
Deretter innkalles foreldrene for felles presentasjon av meldingen med etterfølgende separate
samtaler med hver av foreldrene parallelt. Dette arbeidet innbefatter at minimum 4 ansatte ved
kontoret deltar. Underveis tas en pause i samtalene, hvor de ansatte drøfter hva foreldrene har
fortalt.
Dersom det ikke har fremkommet opplysninger som tilsier at saken skal meldes til politiet,
gjennomføres et felles møte med foreldrene. Her oppsummeres saken. Det gjennomføres
hjemmebesøk samme dag med barnet og foreldrene til stede.
Det gjennomføres en undersøkelsessak hvor det innhentes ytterligere opplysninger ved behov for å
kartlegge familiens hjelpebehov.

6) Familieråd - gode løsninger for barnet i slekt og nettverk

Familieråd som modell er aktualisert i flere offentlige utredninger og meldinger. I den nye
barnevernsloven ( NOU 2016:16) fremheves barns rett til medvirkning og å styrke
samarbeidet med barna og familiene. I fosterhjemsmeldingern ( Meld.St.17(2015-2016)Trygghet og omsorg ) foreslås det at barneverntjenesten alltid skal vurdere om noen i barnets
slekt eller nettverk kan være fosterhjem, feks ved bruk av familieråd.
Barneverntjenestens hovedoppgave er å gi barn, unge og familier hjelp og støtte i vanskelige
situasjoner. Familieråd er et tilbud hvor barnet og barnets familie og nettverk aktivt involveres
i å finne gode løsninger for barnet. Familieråd styrker brukernes innflytelse og bidrar til å gi
informasjon, mobilisere ressurser og skape åpenhet om innsats og ansvarsfordeling
Hva er familieråd?
Et familieråd er et møte mellom familiens private nettverk og offentlige instanser. Målet med
møtet er å komme fram til en plan som skal bedre familiens, og da spesielt barnets situasjon.
Et familieråd kan brukes i ulike type barnevernssaker og for barn i alle aldersgrupper.

Link til ny digital håndbok om Familieråd: https://www.bufdir.no/familierad/
Utprøving av familieråd i voldssaker i Halden
Det har vært gjennomført et pilotprosjekt i fem kommuner for utprøving av familieråd i
voldssaker. Målgruppen har vært barn utsatt for oppdragervold og saker med høyt
konfliktnivå der barn er vitne til vold.
Prosjektet har hatt et stort fokus på å ivareta barnets sikkerhet før det besluttes å igangsette et
familieråd. Evaluering av dette arbeidet vil bli ferdigstilt 2017/2018.
https://www.bufdir.no/Barnevern/Familierad/I_hvilke_saker_kan_vi_benytte_familierad1/

