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Regjeringens handlingsplan Frihet 
fra vold, tiltak for barnets beste



• Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges 
frihet (2013-2016)

• Et liv uten vold – Handlingsplan mot vold i nære relasjoner (2014–2017) 

• Barndommen kommer ikke i reprise (2014-2017)

• En god barndom varer livet ut (2014-2017), erstattet «Barndommen kommer ikke i
reprise»

• Opptrappingsplanen mot vold og overgrep (2017-2021) 

• Handlingsplan mot voldtekt (2019-2022)

• Frihet uten vold – Handlingsplan for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner 
(2021–2024) 

• Frihet fra negativ sosial kontroll og æresrelatert vold (2021-2024)

• Forebygging og bekjempelse av internettrelaterte overgrep mot barn (2021-2025)

• Handlingsplan mot tvangsekteskap (1998)

• Handlingsplan «Vold mot kvinner» (2000–2003) 

• Handlingsplan «Vold i nære relasjoner» (2004–2007) 

• Handlingsplan mot vold i nære relasjoner «Vendepunkt» (2008–2011) 

• Handlingsplan mot tvangsekteskap (2008–2011) 

• Handlingsplan mot kjønnslemlestelse (2008–2011) 

• Handlingsplan mot vold i nære relasjoner (2012) 

• Handlingsplan mot voldtekt (2012–2014) 

• Handlingsplan mot kjønnslemlestelse og tvangsekteskap (2012) 

Handlingsplaner som verktøy 



8 departementer

JD, BFD, HOD, KD, ASD, KUD, LMD, 
KMD

6
innsatsområder 82 tiltak

FRIHET FRA VOLD

Ny handlingsplan for å forebygge 

og bekjempe vold i nære relasjoner

2021–2024 

Helsedirektoratet 3



• Alderstilpasset opplæring om mobbing, vold og
overgrep for barn i barnehager og skoler.

• Implementering:

Statsforvalter og RVTS bidrar til implementering

• Oversettes til tre samiske språk 2022-2023

Jeg Vet (jegvet.no/Salaby.no)



˃Revisjon og videreutvikling 2021-
2022:
• Gjennomgang av eksisterende avatarer i lys av 

bl.a. nye bestemmelser om medvirkning
• Integrering av mentorfigur for å fremme 

barneperspektivet
• Tilpasning og oversettelse til samiske språk

˃Evaluering av implementering
• God utbredelse i barnehagesektor 
• Brukes mindre i ungdomsskoler og VGS
• Behov for å nå bedre ut til de som jobber med 

ungdom

Snakkemedbarn.no

snakkemedbarn.no 



• Hvordan familievernet møter barn

• SKM vold og hva de jobber med

• Enesamtaler

• Barn og mekling

Videreutvikle familieverntjenestens arbeid med vold
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• Skal bidra til å avdekke vold og overgrep mot 
barn og unge

• Sakene drøftes anonymt

• Tverrfaglig sammensatte

• Gir råd og veiledning til voksne som er usikre 
på, eller har mistanke om, at barn kan være 
utsatt for vold eller seksuelle overgrep

Konsultasjonsteam 



Dixi ressurssenter mot voldtekt og de 23 
SMISO og Nok.-sentrene gir råd, støtte og
veiledning til personer som har vært utsatt
for seksuelle overgrep, samt deres pårørende

Nok.sentrene



Mandatet:
• Nasjonalt ansvar for opplæring og 

veiledning av tjenestene
• Bidra til å utvikle og videreutvikle kunnskap 

om samiske brukeres behov i møte med 
tjenestene, utvikle arbeidsmåter og faglige 
føringer for praksis

• Dokumentere tjenestenes praksis og 
erfaringer

• Etablere samarbeid med relevante tjenester  
utenfor primærmålgruppen, andre ressurs 
og kunnskapsmiljøer, og samiske miljøer

Nasjonalt samisk kompetansesenter for kommunalt og statlig 
barnevern, familievern og krisesentertilbudet (NASAK)
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• Formål: Sikre at den samiske befolkningen får et 

likeverdig tilbud gjennom å  styrke kvaliteten på tilbudet 

til samiske barn, voksne og familier

• Hovedbase i Karasjok (enhet ved Indre Finnmark 

familievernkontor), ansatte i flere samiske områder 

(nordsamisk, lule-/markasamisk, sørsamisk, bysamisk)



˃Opplæringsprogrammet er samlingsbasert og 
gjennomføres med 150 deltagere i året

˃ I 2022 gjennomføres programmet i de nordligste 
fylkene

˃ Bufdir finansierer også en videreutdanning på 
området

Opplæringsprogram om barnevernets 
møte med urfolk og minoriteter



Ny Handlingsplan 
Frihet fra vold 

2021–2024

Tverretatlig arbeid – Hva er helsesektorens 
særlig tiltak for barns beste  ? 

Ann Nordal , seniorrådgiver 
Avd. psykisk helse og rus 



Innsatsområde 1: 
Målrettet forebygging

• Styrke folkehelsearbeidet i kommunene – bl.a økt kompetanse 
folkehelserådgivere, vold og overgrep i folkehelseprogram (6)

• Utarbeide overordnet strategi for helhetlig og planmessig 
utvikling av arbeidet rettet mot voldsutøvere og overgripere (7)

• Styrke tilbudet til barn og unge med problematisk eller skadelig 
seksuell atferd (SSA) (8)

• Sørge for at vordende og nybakte foreldre får informasjon om 
faren ved å riste spedbarn(18)

• helse er med i TidligInn, holdningsskapende arbeid m.m
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Innsatsområde 2: 
Likeverdig og 
sammenhengende 
bistand 

• Styrke psykososial oppfølging og traumebehandling av volds-

og overgrepsutsatte (24)

a) Veilede og understøtte kommunenes arbeid med å få oversikt over og beskrive 

ansvar, oppgaver og aktiviteter for å sikre en helhetlig oppfølging av personer som 

har vært utsatt for vold og overgrep 

b) Vurdere hvordan opplæringsmodellen for trinnvis TF-CBT kan tilbys kommunene, 
dersom resultatene fra utprøvingen er gode
( utredningsprosjekt v/ NKVTS , (barn7-12 år med traumer), foreldreledet trinnvis 
Traumefokusert kognitiv adferdsterapi, via arbeidsbok.) 
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Innsatsområde 3: Effektiv 
beskyttelse og straffeforfølgelse

• Følge opp evalueringen av Statens barnehus med relevante tiltak (44)
JD, BFD,HOD

• Revidere felles retningslinjer for Statens barnehus (45)   JD, BFD,HOD
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Innsatsområde 4: Bedre 
forebygging og bekjempelse av 
vold og overgrep i samiske 
samfunn

• Styrke RVTS sitt arbeid med vold og overgrep i samiske 
områder. (57) 

• Vurdere å etablere et eget barnehustilbud særlig 
tilrettelagt for barn i samisk kjerneområde(66)

• Ivareta det samiske perspektivet i arbeidet med å utvikle 
tilbudet til voldsutøvere og overgripere(64)

• Helse- og omsorgstjenester i samiske områder – egen 
omtale av pågående tiltak s 70
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