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Handlingsplaner mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2012) ble lagt fram 29. 

november 2011. Tiltakene i planen er videreføringer av tiltak fra Handlingsplan mot 

tvangsekteskap (2008-2011) og tiltak fra Handlingsplan mot kjønnslemlestelse (2008-

2011). Tiltakene i Handlingsplaner mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2012) er 

fordelt på tre kapittel; Fellestiltak, Tiltak mot tvangsekteskap og Tiltak mot 

kjønnslemlestelse. Planen inneholder også en oversikt over tiltak som videreføres i 

ordinær drift eller ble avsluttet i 2011. Fra 2013 er mange av tiltakene i handlingsplanen 

for 2012 videreført i ordinær drift. En del tiltak er også videreført i den nyeste 

Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av 

unges frihet (2013-2016). Den nyeste handlingsplanen inneholder en samlet oversikt over 

alle tiltakene mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse for perioden 2008-2011 og 2012.  

 

Handlingsplaner mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2012) inneholder tiltak i regi 

av til sammen syv departementer. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 

(BLD) har hatt ansvar for å koordinere oppfølgingen av denne planen og for å samordne 

regjeringens politikk mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. 

 

Rapporten er basert på egenrapportering fra departementene og direktoratene som 

er ansvarlige for gjennomføringen av det enkelte tiltak. BLD har stått for redigeringen av 

innkomne bidrag. Spørsmål eller innspill knyttet til enkelttiltak i planen kan rettes direkte 

til de som gjennomfører tiltaket. Spørsmål og innspill generelt i forhold til arbeidet mot 

tvangsekteskap og kjønnslemlestelse kan rettes til BLD. 
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Fellestiltak 

 

Tiltak 1 Videreføre årlige tverrfaglige regionale nettverkssamlinger 
(BLD, AD, HOD, JD, KD)  

 

Ansvarlig utfører(e) for tiltaket  

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), ved Seksjon for tilskudd og 

voldsforebygging.  

 

Rapportering på fremdrift 

Bufdir arrangerte i februar et møte for Bufetats regioner og deres samarbeidspartnere, 

dvs. RVTS-ene, fylkesmannsembetene og IMDi. Det var stor deltakelse, med 

representanter fra åtte fylkesmannsembeter og Oslo Kommune. Det nye tiltaket med 

regionale koordinatorer og ressursnettverk (tiltak 2) gjorde det særlig viktig å inkludere 

IMDi. Temaene for møtet var gjennomgang av Bufetats og IMDis oppdrag på området i 

2012 (tiltak 1 og 2), kompetanseheving som en del av arbeidet med handlingsplanen (ved 

ISF), eksempler på bruk av lokale erfaringer (region Sør), eksempel på godt, lokalt 

tverretatlig samarbeid («Stavangermodellen») og prioriterte temaer for samlingene dette 

året (Bufdir).  

 

Bufetats regioner ble – i samarbeid med andre relevante aktører – bedt om å foreta en 

vurdering av hvordan arbeidet med kompetansehevingen kan videreføres og forankres 

etter 2012 (jf. oppdrag i handlingsplanen). De viktigste momentene i regionenes 

vurderinger inngikk i vår rapportering for 2. tertial. I det følgende beskrives regionenes 

Bufetats arbeid med gjennomføring av nettverkssamlingene. 

 

Region øst 

Samlingen om kjønnslemlestelse ble avholdet 20. september, med omtrent 170 deltakere. 

Programmet hadde fokus på fakta, fenomenforståelse, erfaringer fra praksisfeltet og 

presentasjon av et forskingsprosjekt om somalieres holdninger til KLL i hjemlandet og i 

diaspora. Samlingen ble arrangert i samarbeid mellom Bufetat Øst, Fylkesmannen i Oslo 

og Akershus, RVTS øst, Oslo Kommune (to etater), IMDi Indre Øst og IMDi Øst.  

 

Samlingen om tvangsekteskap ble avholdt 30. oktober, med omtrent 100 deltakere. 

Programmet inneholdt plenumsforedrag om æresrelatert vold, interkulturelle 

samtaleferdigheter i arbeid med storfamilier og migrasjonsekteskap på barns bekostning. 

Det var også tre parallelle workshops om NAV, psykisk helse og skole.  

 

Det ble i tillegg arrangert en «spisskompetansesamling» 6. juni for personer/instanser 

som arbeider med temaet til daglig, avgrenset til 40 deltakere. Temaet var religiøse 



 
 

 5 

ekteskap, hvor blant annet Anika Liversage fra Det nationale forskningscenter for velfærd 

presenterte sitt arbeid om parallelle rettsoppfatninger i Danmark.  

 

Begge samlingene om tvangsekteskap ble arrangert i samarbeid mellom Bufetat, region 

øst, RVTS øst, Oslo Kommune, IMDi Indre Øst og IMDi Øst.  

 

Region nord 

Involverte aktører (RVTS Nord, IMDi nord og Fylkesmannsembetene i Troms og 

Finnmark) besluttet i fellesskap å utvikle et nettbasert kompetansetilbud gjennom bruk av 

video og datateknologi. Kommunene kan dermed arrangere egen kompetanseheving 

lokalt. RVTS Nord er ansvarlig for det faglige innholdet, og Nasjonalt senter for 

Telemedisin har bistått i utvikling og tilrettelegging. Opplegget inneholder kjernestoff, 

oppgaver og kilder til fordypning. Det kan benyttes alene eller sammen med andre i 

kommunen, og det kan gjennomføres på en hel dag eller i mindre bolker. Arbeidet har i 

2012 vært konsentrert om å utvikle og prøve ut undervisningsopplegget innenfor utvalgte 

temaer. Kommunene er bedt om innspill på temaer de trenger kompetanse om, samt 

erfaringer i bruk av opplegget med tanke på forbedring og videreutvikling.  

 

Undervisningsopplegget er gjort kjent i regionen på flere måter. Fagteamene har 

oppnevnt en kontaktperson og informert overfor kommunene i sine respektive områder. 

Det har vært avholdt informasjonsmøter og videokonferanser med kontaktpersonene. Det 

er laget en flyer som er delt ut på relevante fora, og alle involverte parter har vært 

pådrivere med å informere. Tilbudet er også gjort kjent på nettsidene til fylkesmennene, 

RVTS Nord, IMDi Nord og Bufetat Nord. I tillegg har UDI Nord i 2012 arrangert to 

konferanser om tvangsekteskap i regionen (Harstad og Bodø), hvor Kompetanseteamet 

sto for det faglige innholdet. 

 

Region vest 

Det ble 5. desember arrangert en fagdag om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, i 

samarbeid mellom Bufetat, IMDi Vest og RVTS Vest. Temaene var hvordan få til et godt 

samarbeid omkring målgruppen og skole, i tillegg til erfaringsutveksling, drøfting av 

samarbeid og utfordringer i arbeidet. Samlingen hadde 20 deltakere.  

 

Region sør 

Det ble arrangert en nettverkssamling om «Hva kan jeg gjøre? Hvordan bruke 

hjelpeapparatet i møte med barn og unge utsatt for æresrelatert vold, tvangsekteskap og 

kjønnslemlestelse» 19. september. Temaene var å møte unge som lever i frykt, 

informasjon om Kompetanseteamet, barnevernet og skolehelsetjenestens arbeid og 

familiearbeid. Målgruppen var ansatte i førstelinjetjenesten med lite kompetanse på 

området. Samlingen ble arrangert i samarbeid med IMDis regioner, fylkesmenn og RVTS 

Sør og hadde 145 deltakere. 

 

Det ble i tillegg arrangert en fagsamling 5. – 6. november, hvor temaet var «Dialog – 

spisskompetansesamling om æresrelatert vold». Det var ca. 60 deltakere fra kommunalt 

barnevern, botilbud over og under 18 år, asylmottak, høgskole, konfliktråd og Bufetats 

fagteam, institusjoner og familievern. Tverrkulturell rådgiver/konfliktmekler Farwha 
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Nielsen foreleste, og det var diskusjoner. Det kom gode tilbakemeldinger på innholdet og 

muligheten for å kunne fordype seg i ett tema.  

 

Region Midt 

Regionen samarbeidet med RVTS-Midt, IMDi, de tre fylkesmennene og Sør-Trøndelag 

Felles Innvandrerråd om å arrangere nettverkssamlingen. Den ble avholdt 23. oktober, 

med 132 deltakere. Hovedtemaet for samlingen var «Barneoppdragelse i grenseland» 

gjennom enkeltdeler som: Retten til å ta egne valg (v/ IMDi), intervensjoner mot 

kjønnslemlestelse, omsorg og oppdragelse i migrasjonskontekst, gutter og flerkulturelt 

familieliv og bruk av tolk i arbeidet. 

 

Status 

Videreføres i handlingsplan for 2013-2016. 

 

Tiltak 2 Styrke og videreutvikle Kompetanseteamet mot 
tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (BLD, AD, JD, HOD, KD, UD) 

 

Ansvarlig utfører(e) for tiltaket  

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, 

Politidirektoratet, Utlendingsdirektoratet, Helsedirektoratet, Arbeids- og 

velferdsdirektoratet.  

 

Rapportering på fremdrift 

Kompetanseteamet har utarbeidet en egen årsrapport for 2012, som er tilgjengelig på 

IMDis nettsider: http://www.imdi.no/no/Tvangsekteskap/ 

 

http://www.imdi.no/Documents/Rapporter/Kompetanseteamet_aarsrapport_2012.pdf 

 

Et nytt tiltak i Handlingsplanen mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 2012 er 

etablering av regionale koordinatorer. IMDi har ansatt seks regionale koordinatorer som 

skal etablere og drifte nettverk i samarbeid med ulike instanser på regionalt nivå, slik som 

Politiet, Bufetat, RVTS, UDI, skoleeiere og relevante kompetansemiljøer. I 2012 ble det 

gjennomført to samlinger for regionale koordinatorer og Kompetanseteamet for å etablere 

samhandlingsrutiner. Koordinatorstillingene og deres funksjon er organisert ulikt med 

bakgrunn i kontorenes interne organisering og oppgaveløsningsrutiner. Koordinatorene 

har opplevd at det har vært varierende interesse for samarbeid og etablering av 

kompetansenettverk hos aktuelle samarbeidspartnere. Det ble i 2012 arbeidet med en plan 

for kompetanseheving i regionene i samarbeid med Kompetanseteamet. 

 

Rapportering på eventuelle spesielle forutsetninger og samarbeid 

I Handlingsplaner mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2012) ble mandatet til 

Kompetanseteamet mot tvangsekteskap utvidet til også å omfatte kjønnslemlestelse og 

teamet endret derfor navn til Kompetanseteam mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 

(heretter kalt Kompetanseteamet). Kompetanseteamet ble utvidet med representanter fra 

http://www.imdi.no/no/Tvangsekteskap/
http://www.imdi.no/Documents/Rapporter/Kompetanseteamet_aarsrapport_2012.pdf
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Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet. De er nå godt integrert i teamets 

arbeid. Det er utarbeidet rollebeskrivelser for samtlige deltagere i teamet. Arbeidet i 

henhold til det nye mandatet av 19. juni 2012 er iverksatt. 

 

Kompetanseteamet er et tverretatlig, landsdekkende fagteam bestående av representanter 

fra 6 ulike direktorater med følgende sammensetning:  

en representant fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet i 100 % -stilling  

en representant fra Politidirektoratet i 100 % -stilling  

to representanter fra Barne-, ungdoms, - og familiedirektoratet begge i 100 % -stillinger  

en representant fra Utlendingsdirektoratet i 100 % -stilling  

en representant fra Helsedirektoratet i 50 % stilling  

en representant fra Arbeids- og velferdsdirektoratet  

 

Regionkontorene var kommet ulikt langt med å opprette regionale kompetansenettverk. 

Allerede eksisterende nettverk er kartlagt i noen grad. Det har vært varierende interesse 

for samarbeid og etablering av nettverk hos aktuelle samarbeidspartnere. For å lykkes 

med slike nettverk er det av betydning med samarbeidsavtaler eller mandat der rammer 

og fordeling av oppgaver, ansvar og roller er tydeliggjort. Det er rapportert et lite antall 

saker i 2012, men det er positivt at nye virksomheter melder fra om saker.  

 

Status 

Videreføres i ordinær drift.  

 

Tiltak 3 Videreføring av ordningen med minoritetsrådgivere (BLD, KD) 

 

Ansvarlig utfører(e) for tiltaket  

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ved Forebyggingsenheten 

 

Rapportering på fremdrift 

Minoritetsrådgivere og integreringsrådgivere har drevet et utstrakt arbeid med fortsatt 

kompetanseheving av ansatte i skolene. Minoritetsrådgiverne har arbeidet med ulike 

metoder for å styrke ungdom til å ta egne valg. Det har vært et økt fokus på å utvikle 

samarbeidet med de ansatte i skolen og utenriksstasjonene. Dette har ført til at flere av 

sakene nå avdekkes og løses i fellesskap. Månedlig volum på samtaler og veiledning av 

ungdom utført av minoritetsrådgivere ligger på til sammen ca. 700. 

 

Skolene og samarbeidspartnere  

I 2012 ble første del av et skole-hjem prosjekt ved Sogn videregående skole, Rommen 

barneskole og Holmlia ungdomsskole gjennomført. Resultater av dette prosjektet så langt 

er styrket dialog, samhandling og samarbeid mellom skole og hjem. Det gir samtidig en 

mulighet for å ivareta og styrke foreldrenes medvirkning og deltakelse i skolerelaterte og 

aktuelle tema. Et bedre samarbeid mellom skole og hjem kan sikre at elevene får realisert 

sine muligheter for læring og utvikling gjennom å bli anerkjent og oppleve tilhørighet, 

mestring og trygghet både i hjemmet og på skolen. Prosjektet har samarbeidet aktivt med 
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Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) og Multikulturelt initiativ- og 

ressursnettverk (MiR), og videreføres og utvides i 2013. 

 

“Retten til egne valg” er et ressurshefte utarbeidet i tett samarbeid med Ulsrud 

videregående skole. Det ble arrangert et seminar den 12. april 2012 hvor ressursheftet ble 

promotert. 13 videregående skoler var representert sammen med Barne- og familieetaten i 

Oslo kommune og Bufdir. I tillegg har ressursheftet blitt presentert i Stavanger 

kommune: Nettverkssamling for rådgivere og lærere, i bydel Alna: Salto møte for bl.a. 

lærere, VOX: Seminar for lærere i voksenopplæringen i hele Norge, Nettverkssamling i 

Sverige, Udir: Samling for rådgivere nasjonalt, Bufetat: Tvangsekteskap 

nettverkssamling. I tillegg har regionkontorene i IMDi lansert ressursheftet på regionale 

konferanser. “Retten til egne valg” er lagt ut på IMDi sine nettsider og er oversendt Udir 

som vil legge den ut på sine nettsider. 

 

Rapportering på eventuelle spesielle forutsetninger og samarbeid 

I 2012 har IMDi hatt forsøksordninger ved 7 skoler hvor skolene har overtatt 

personalansvar/oppfølging av minoritetsrådgiverne. Ordningene er fulgt tett opp av 

IMDi, og tilbakemeldingene er utelukkende positive både fra minoritetsrådgivere og 

skolene som deltok. IMDi og Utdanningsetaten i Oslo har påbegynt et arbeid med mål 

om å utarbeide samarbeidsavtale om utleie av arbeidstagere. Iverksettelse er planlagt 1. 

kvartal 2013. I 2013 vil forsøksordningen utvides til å gjelde samtlige skoler med 

minoritetsrådgivere. Videre er det utarbeidet beskrivelse av minoritetsrådgiverrollen som 

bygger på 5 års erfaring med ordningen i skolene. Rollebeskrivelsen er utarbeidet i 

samarbeid med skolesektoren. Den beskriver ansvarsområder og arbeidsoppgaver for 

minoritetsrådegivere. 

 

Minoritetsrådgivere, kompetanseteamet og de regionale nettverkene arbeider med å 

etablere et godt samarbeid med politi, barnevern, NAV og frivillige organisasjoner. 

Arbeid med enkeltsaker har gitt økt kompetanse og forståelse for viktigheten av 

samarbeid mellom de ulike instanser. IMDis tiltak bidrar til økt kompetanse, kunnskap og 

bevissthet om tvangsekteskap og relatert problematikk i skoler, utenriksstasjoner og i 

førstelinjetjenesten. Flere ansatte i hjelpeapparatet tar kontakt for råd og veiledning, og 

personer som selv søker hjelp er totalt sett økende. Måloppnåelsen i 2012 vurderes som 

meget god. 

 

Status 

Videreføres i handlingsplan for 2013-2016. 

 

Tiltak 4 Videreføring av ordningen med integreringsrådgivere på 
utenriksstasjoner (BLD, UD, JD) 

 

Ansvarlig utfører(e) for tiltaket  

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ved Forebyggingsenheten, Utenriksdepartementet 

 

Rapportering på fremdrift 
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I løpet av 1. halvår 2012 ble de tre integreringsrådgiverstillingene som ikke allerede var 

spesialutsendinger, omgjort til dette. Det innebærer at Utenriksdepartementet (UD) 

overtar arbeidsgiver- og personalansvaret, mens IMDi fortsatt står for den faglige 

oppfølgingen. Alle fire utsendingene var på plass i august 2012. Det ble utarbeidet et 

mandat for stillingene i samarbeid med UD. Som en del av kompetanseoverføringen til 

UD-systemet, har integreringsrådgivere og medlemmer av kompetanseteamet deltatt på to 

regionale samlinger for utenriksstasjonene, henholdsvis Midtøsten/Nord-Afrika (Ankara) 

og Asia (Bangkok). Deltakelse på disse samlingene kan se ut til å ha større effekt enn 

formidling gjennom de obligatoriske utreisekursene. På samlingene møtes representanter 

fra ambassader som i praksis møter problematikken rundt tvangsekteskap, 

kjønnslemlestelse og tilgrensende områder. Det etableres kontakt og nyttige nettverk 

mellom integreringsrådgivere og øvrige ambassader i området. 

 

Rapportering på eventuelle spesielle forutsetninger og samarbeid 

Se rapportering på tiltak 3. 

 

Status 

Videreføres i handlingsplan for 2013-2016. 

 

Tiltak 5 Videreføre den økonomiske støtten til frivillige 
organisasjoners forebyggende og holdningsskapende arbeid (BLD)  

 

Ansvarlig utfører(e) for tiltaket  

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ved IMDi Øst - Seksjon for inkludering og 

deltakelse. 

 

Rapportering på fremdrift 

I 2012 overtok IMDi ordningen med støtte til frivillige organisasjoners forebyggende og 

holdningsskapende arbeid mot kjønnslemlestelse fra Bufdir. Den ble slått sammen med 

tilsvarende ordning mot tvangsekteskap, mens bevilgningen på 10 mill. kr forble uendret. 

 

Over post 821/71 er 8,827mill. kr fordelt til 32 prosjekter, mens et prosjekt har frasagt 

seg prosjektstøtte etter tildeling. Tre av prosjektene er utenlands – i Tyrkia, Nord-Irak og 

Pakistan. 2/3 av prosjektene som har fått støtte, handler om tvangsekteskap, mens 1/3 

handler om både tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Videreføringer av gode prosjekter 

er prioritert på begge fagfelt. 

 

Rapportering på eventuelle spesielle forutsetninger og samarbeid 

Organisasjonene har primært arbeidet innad i egne miljøer og mobilisert medlemmene i 

arbeidet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, samt videreutviklet gode metoder 

rettet mot både ungdom og voksne. Sammenslåingen av de to ordningene har medført 

større konkurranse om midlene. Fokus fra media har også vært større med over 200 

innsynsbegjæringer på denne tilskuddsordningen i 2012. 
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Status 

Videreføres i handlingsplan for 2013-2016. 

 

Tiltak 6 Styrke og videreføre kompetansehevingen i politidistriktene 
(JD) 

 

Ansvarlig utfører(e) for tiltaket 

Politidirektoratet, Seksjon for forebygging og kriminalitetsbekjempelse. 

 

Rapportering på fremdrift 

Politidirektoratets kompetansegruppe mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse er 

videreført i 2012 og har en viktig rolle i arbeidet på dette feltet. Kompetansegruppen er 

sammensatt av personer som representerer ulike funksjoner i politi/påtalemyndighet 

og med geografisk spredning for å få en bredde i erfaringsgrunnlag og slik kunne fange 

opp og kanalisere behovet for informasjon og rutineendringer. 

 

Kompetansegruppen jobber for å utvikle gode rutiner og prosedyrer for håndtering av 

denne type saker. Kompetansehevende tiltak dreier seg her om å bruke gode 

informasjonskanaler, samlinger og møtearenaer for å dele informasjon. I dette arbeidet er 

politiets fagportal KO:DE en svært viktig kanal. Dette er et oppslagsverk som gir svar på 

spørsmål og problemstillinger i politiets hverdag. Tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 

er etablert som eget fagområde i portalen. Her beskrives hvordan sakene bør håndteres 

steg for steg. Det framgår hva som er viktig å være oppmerksom på i initialfasen, under 

etterforskning og avhør, ved utarbeidelse av trusselvurdering, ved etablering av 

sikkerhetstiltak og relokalisering av fornærmede. Det er også jobbet med rettslige 

problemstillinger i tilknytning til tvangsekteskap. En samlet erfaring i etaten er at 

tvangsekteskapsbestemmelsen, straffelovens§ 222 annet ledd, har vært vanskelig å 

anvende. Kompetansegruppen har foreslått en lovendring som er oversendt Justis- og 

beredskapsdepartementet for vurdering. Departementet ser nå nærmere på de aktuelle 

spørsmål, og vurderer i den forbindelse om spørsmålene skal sendes på høring i løpet av 

året. 

 

Pågående arbeid fortsetter. Det arbeides kontinuerlig med å forsøke å forbedre rutiner, 

øke oppmerksomheten og kunnskapsgrunnlaget i sakene. 

 

Rapportering på eventuelle spesielle forutsetninger og samarbeid 

Det vil jobbes med å inkludere temaet æresrelatert vold inn i undervisning ved grunn- og 

etterutdanning på Politihøgskolen. 

 

Status 

Videreføres i handlingsplan for 2013-2016. 
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Tiltak 7 Involvere trossamfunnene i arbeidet mot tvangsekteskap og 
kjønnslemlestelse (KUD)  

 

Ansvarlig utfører(e) for tiltaket  

Kulturdepartementet. 

 

Rapportering på fremdrift  

Både tvangsekteskap og kjønnslemlestelse omtales i forstanderveilederen som KUD 

lanserte i februar 2012. KUD har distribuert veilederen til trossamfunnene via 

fylkesmannsembetene, og den er dessuten tilgjengelig på departementets nettsider. 

Fylkesmennene bruker veilederen i forbindelse med registrering av nye trossamfunn og 

godkjenning av forstandere (det er forstanderen som utfører vigsler hvis trossamfunnet 

har fått godkjent sitt vigselsritual).  

 
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) er godt kjent med regjeringens 

standpunkter og lovforbudene mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. KUD har på 

bakgrunn av det ovennevnte ikke tatt tvangsekteskap og kjønnslemlestelse særskilt opp i 

møte med STL i 2012.  

 

Rapportering på eventuelle spesielle forutsetninger og samarbeid  
Ingenting å rapportere om. 

 

Status 

Videreføres i ordinær drift. 

 

Tiltak 8 Bevisstgjøre deltakere i norskopplæringen om vold i nære 
relasjoner, herunder tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (BLD, JD) 

 

Ansvarlig utfører(e) for tiltaket 

Vox nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk. 

 

Rapportering på fremdrift  

Vox skal følge opp opplæringsopplegget som allerede er utviklet om vold i nære 

relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse rettet mot opplæringen i 50 timer 

samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere ved å tilby kurs for lærere og ledere og 

opptrykk av kursmateriell. Temaer om vold i nære relasjoner og forbud mot 

tvangsekteskap og kjønnslemlestelse er behandlet i læringsressursen 

Samfunnskunnskap.no http://www.samfunnskunnskap.no/. 

 

Vold mot barn har vært tema på dagskurs for lærere og ledere i norskopplæringen 

og på kurs for tospråklige lærere i 50-timerskurset. Det deles ut kursmateriell på 

kurs for lærere i 50-timer samfunnskunnskap, men etterspørselen har ikke vært så 

stor den siste tiden. Mange lærere har allerede lærerveiledningen og mye av 

kursmateriellet til deltakerne foreligger bare som nedlastbare filer på http://www.vox.no/. 

http://www.samfunnskunnskap.no/
http://www.vox.no/
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Vox følger opp temaene på kurs for lærere. Det har ikke vært behov for å trykke opp 

kursmateriell i 2012. Vox vil vurdere om det er behov for en ekstra innsats for å 

markedsføre kursmateriellet i 2013. 

 

Rapportering på eventuelle spesielle forutsetninger og samarbeid  

Ingenting å rapportere om. 

 

Status 

Videreføres i ordinær drift. 

  

Tiltak 9 Videreføre nettbasert spørsmåls- og svartjeneste med 
tilrettelagt informasjon til ungdom ved ung.no (BLD)  

 

Ansvarlig utfører(e) for tiltaket 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Seksjon for familie og oppvekst 

 

Rapportering på fremdrift 

Vi har gjennomført: 

Generell informasjon på nettsiden om vold i nære relasjoner er på nytt redigert/utvidet 

(www.ung.no/vold), tvangsekteskap (www.ung.no/tvangsekteskap) og kjønnslemlestelse 

(www.ung.no/kll), samt temaer som er relatert til dette: forelskelse, problemer hjemme, 

pubertet, vold, kulturforståelse, overgrep, skilsmisse, sex og samliv med mer.  

Distribuert ung.no-brosjyrer til helsestasjoner for ungdom og skoler med 

skolehelsetjeneste. Brosjyren har informasjon om tvangsekteskap og vold i nære 

relasjoner generelt.  

 

Spørsmål- og svartjeneste: 

NKVTS svarer på spørsmål om kjønnslemlestelse 

Kompetanseteamet svarer på spørsmål om tvangsekteskap mv 

Antirasistisk senter svarer på spørsmål knyttet til kulturforståelse mv 

Alternativ til vold + psykologer, terapeuter, helsesøster og annet helsepersonell svarer på 

spørsmål knyttet til tilstøtende problemstillinger slik som vold, overgrep hjemme, tvang 

og lignende. 

 

Spredning av informasjon og tiltak knyttet til vold i nære relasjoner via 

helsesøstergruppen i Norge. 

Aktiv deltakelse på konferanser og workshops knyttet til temaene og underliggende 

temaer. 

 

Rapportering på eventuelle spesielle forutsetninger og samarbeid 

Vi jobber med vold i nære relasjoner, kjønnslemlestelse, tvangsekteskap og voldtekt både 

hver for seg og samlet på ung.no. Vi har økende antall henvendelser fra offentlige 

myndigheter, hjelpeapparat og presse/medier knyttet til tematikken. Vold i nære 

http://www.ung.no/vold
http://www.ung.no/tvangsekteskap
http://www.ung.no/kll


 
 

 13 

relasjoner er et langsiktig mål og prioritering for Bufetat og Bufdir skal være et 

fagdirektorat på området, også når det gjelder innsats overfor ungdom.  

 

Ung.no har stort fokus på brukermedvirkning. Vi utvikler tekster på bakgrunn av stilte 

spørsmål og kommentarer i artikler om tematikken. Slik sikrer vi at ungdom som søker 

informasjon om tematikken og problemstillinger knyttet til dette kan få svar på det de 

lurer på. Redaksjonen i ung.no har utstrakt samarbeid med ulike faggrupper innen andre 

offentlige etater, og har slik mulighet til å se potensielle koblinger mellom ulike temaer.  

 

Status 

Videreføres i ordinær drift. 

 

Tiltak 10 Ressursmateriell om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 
til bruk for elever og lærere (KD) 

 

Ansvarlig utfører(e) for tiltaket  

Kunnskapsdepartementet. 

  

Rapportering på fremdrift 

Tiltaket er overført til Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige 

begrensninger av unges frihet (2013–2016) Tiltak 2: Ressursmateriell om tvangsekteskap 

og kjønnslemlestelse og metoder for foreldresamarbeid skal formidles til lærere, skoler 

og høyskoler. 

 

Ressursmateriell og metoder skal gjøres tilgjengelig og formidles  

til lærere, skoler og høyskoler med utdanninger for lærere, barnevernpedagoger, 

sosionomer/sosialarbeidere m.fl. via nettbaserte løsninger.  

  

Rapportering på eventuelle spesielle forutsetninger og samarbeid 

Ingenting å rapportere om. 

 

Status 

Videreføres i handlingsplan for 2013-2016. 

 

Tiltak mot tvangsekteskap 

 

Tiltak 11 Videreføre lokale samarbeidsprosjekter i regionene (BLD, 
JD) 

 

Ansvarlig utfører(e) for tiltaket  

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ved regionkontorene. 
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Rapportering på fremdrift 

De fire prosjektene i Kristiansand, Skien, Stavanger og Trondheim er videreført. 

Oppfølgingsansvaret er overført til regionkontorene hvor de regionale koordinatorene står 

for den videre kontakten og samarbeidet med de lokale nettverkene, kompetansehevingen 

i regionene skal blant annet bygge på erfaringene fra prosjektene.  

 

Rapportering på eventuelle spesielle forutsetninger og samarbeid 

Se rapportering på tiltak 2.  

 

Status 

Videreføres i ordinær drift. 

 

Tiltak 12 Videreutvikle nettsiden tvangsekteskap.no (BLD) 

 

Ansvarlig utfører(e) for tiltaket  

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. 

 

Rapportering på fremdrift 

En rapport bestilt av IMDi om utvikling av nettsiden tvangsekteskap.no ble utarbeidet av 

IT- konsulentselskapet SKILL og oversendt departementet i desember 2012. Tiltaket er 

videreført i 2013. 

 

Rapportering på eventuelle spesielle forutsetninger og samarbeid 

Ingenting å rapportere om. 

 

Status 

Videreføres i handlingsplan for 2013-2016. 

 

Tiltak 13 Ha oversikt over informasjonsmateriell tilpasset ulike 
målgrupper (BLD)  

 

Ansvarlig utfører(e) for tiltaket  

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), seksjon for tilskudd og 

voldsforebygging.  

 

Rapportering på fremdrift 

Bufdir har ferdigstilt oversikten over informasjonsmateriell om tvangsekteskap og 

kjønnslemlestelse. Oversikten er tilgjengelig på: 

http://www.bufetat.no/tvangsekteskap/Oversikt-over-informasjonsmateriell-om-

tvangsekteskap-og-kjonnslemlestelse-2012.  

 

http://www.bufetat.no/tvangsekteskap/Oversikt-over-informasjonsmateriell-om-tvangsekteskap-og-kjonnslemlestelse-2012
http://www.bufetat.no/tvangsekteskap/Oversikt-over-informasjonsmateriell-om-tvangsekteskap-og-kjonnslemlestelse-2012
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Bufdir gjennomførte en kartlegging av behov for oppdatering eller nyutvikling av 

informasjonsmateriell. Relevante offentlige etater og frivillige organisasjoner er blitt 

forespurt. Vi har fått innspill fra 3 direktorater, 3 RVTS-er og 8 organisasjoner.  

 

Tilbakemeldingene tyder på at det eksisterende materiellet er stort, i stor grad dekkende 

og av god kvalitet. Samtidig synes det å gjenstå utfordringer knyttet til å gjøre materiellet 

kjent for og brukt blant målgruppene. Innsatsen mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 

har for eksempel omfattet etablering av hjelpetilbud (for eksempel botilbudene, 

helsetilbud for kjønnslemlestede kvinner), lovendringer og andre tiltak, som det er behov 

for å spre informasjon om. I den kommende planperioden er derfor god distribusjon og å 

bidra til aktiv bruk av informasjonsmateriellet et viktig mål for arbeidet. 

 

I tilbakemeldingene fokuseres det særlig på mer interaktivt informasjonsmateriell og 

korte filmsnutter rettet mot berørte grupper. Innspillene viser samtidig at det handler om 

ei brei målgruppe. Det ene ytterpunktet er barn og ungdom vokst opp i Norge og som er 

vant til å forholde seg til informasjonssamfunnet og sosiale medier. Det andre 

ytterpunktet er nyankomne analfabeter. En del av målgruppa er ikke vant til å forholde 

seg til skriftlig informasjon, noe som krever andre former for formidling. Arbeidet kan 

gjerne ha et transnasjonalt perspektiv, det vil si speile berørte gruppers erfaringer både i 

Norge og i opprinnelseslandet. Vi ser også behov for større fokus på gutter som 

målgruppe for informasjonen. Undersøkelsen «Ung i Danmark» viser for eksempel at 

flere gutter enn jenter opplever press knyttet til ekteskapsinngåelse. LOKK 

(organisasjonen for krisesentre) i Danmark har hatt egne guttekampanjer.  

 

Bufdir ga i flere omganger innspill på utkast til ny handlingsplan.  

 

Rapportering på eventuelle spesielle forutsetninger og samarbeid 

Bufdir orienterer utover dette om at veilederen til barnevernet (tiltak 21) og kortversjonen 

om konvensjoner/lover om tvangsekteskap (tiltak 9) fra Handlingsplan mot 

tvangsekteskap fra 2008 – 2011 ble ferdigstilt i 2012. 
 

Status 

Videreføres i handlingsplan for 2013-2016. 

 

Tiltak 14 Styrke familievernets kompetanse og innsats i rådgivning i 
tvangsekteskapssaker (BLD) 

 

Ansvarlig utfører(e) for tiltaket  

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), seksjon for familie og oppvekst. 

 

Rapportering på fremdrift 

Bufdir v/seksjon for familie og oppvekst har, i samarbeid med RVTS Øst gjennomført 

kompetanseheving av familievernet i klinisk arbeid med æresrelatert vold 2010 og 2011. 

11 familievernkontor, lokalisert i nærheten av botilbudene for unge utsatt for æresrelatert 

(tiltak 15 og 16), har deltatt i kompetansehevingen. Målet er at familievernet skal bli 
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bedre i stand til å hjelpe unge og familier i konflikt på grunn av tvangsekteskap eller 

annen æresrelatert vold og inngå i støttetilbudet for botilbudene. Formålet med arbeidet 

har vært systematisk fagutvikling og formidling av kompetansen i tjenesten.  

 

Bufdir har nedsatt en faggruppe med et særlig ansvar for systematisk fagutvikling i 

regionene, med representanter fra regionene som har fått egne ressurser og Bufdir. Det er 

gjennomført fire møter i faggruppen, med oppmerksomhet på videreutvikling av 

kompetansen. Gruppa har deltatt på ett av direktoratets møter med kommunene som er 

involvert i botilbudene for unge over 18 år (tiltak 16), hvor erfaringer og utfordringer i 

arbeidet er drøftet i fellesskap. Det er også utarbeidet en samarbeidsavtale mellom 

kommunene/botilbudene og lokalt familievernkontor, for å legge til rette for terapi/ 

støttesamtaler ved et familievernkontor og å styrke brukermedvirkningen.  

 

Bufdir arrangerte en to dagers erfaringskonferanse i Oslo i september 2012. Temaene på 

konferansen var aktuell forskning om foreldrearbeid, forskning om gutter utsatt for 

tvangsekteskap, brukererfaring, familievernets fagutvikling i feltet, samarbeid med 

botilbudene og kulturkompetanse. Hver region var representert med minst ett 

familievernkontor, i tillegg var alle RVTS-ene representert. 35 personer deltok.  

 

I hver region er det minst ett familievernkontor som jobber klinisk i saker med 

æresrelatert vold. 

 

Bufdir engasjerte i 2012 Krysskultur (v/ cand. Polit. Lill Salole) til en foreløpig 

systematisering av tjenestens erfaringer i dette arbeidet.
1
 I dokumentet drøftes 

familievernets rolle, andre aktører på området identifiseres og hvordan det samarbeides 

og ulike typer saker og metodikk beskrives, samt aktuelle kunnskaps- og 

kompetanseutviklingstiltak. Anbefalingene sammenfaller med rådene fra ISF i deres 

følgeevaluering av arbeidet med handlingsplanen 2008 – 2011, om å systematisere og 

kvalitetssikre opparbeidet erfaring og kunnskap (ISFs delrapport 2, publisert i 2011). 

Rapporten vil ligge til grunn for Bufdirs videre arbeid med kunnskaps- og 

kompetanseutvikling. 

 

Rapportering på eventuelle spesielle forutsetninger og samarbeid 

Arbeid i saker med æresrelatert vold er krevende og forutsetter god veiledning av 

terapeutene. RVTS-ene har deltatt i familievernets kompetanseheving og har gjennom 

dett fått god kjennskap til arbeidet.  

 

Status 

Videreføres i ordinær drift. 

  

Tiltak 15 Videreføre bo- og støttetilbudet til unge under 18 år (BLD)  

 

                                                 
1
 Salole, L. 2012 Familievernets arbeid mot tvangsekteskap og æresrelatert vold. Status og 

anbefalinger for fagutvikling. Skrevet på oppdrag fra Bufdir. 
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Ansvarlig utfører(ere) for tiltaket 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Avdeling for kvalitet i barneverntiltak, 

Seksjon institusjons- og atferdstiltak. 

 

Rapportering på fremdriftsplan 

Alle regionene har etablert tilbud, men har valgt noe ulike modeller å organisere 

botilbudene på – enten innenfor institusjons- og eller fosterhjemstilbudet 

(beredskapshjem, familiehjem). 

 

Totalt er det i 2012 kommet 70 henvendelser om tvangsekteskap og æresrelatert vold. 33 

av disse henvendelsene har ledet til plasseringer. Tilsvarende tall for 2011 var 47 

henvendelser og 22 plasseringer fra 2011 til 2012. Vi ser en relativt stor økning både i 

antall henvendelser og antall plasseringer. At botilbudene er blitt bedre kjent i den 

kommunale barneverntjenesten samt bedret kompetanse på tema blant ansatte i statlig og 

kommunal barneverntjeneste, kan være årsakene til dette. De aller fleste plasseringer er 

gjort med hjemmel i barnevernlovens § 4-6, første og annet ledd (akuttvedtak).  Det er 

regioner som har de største befolkningsgruppene med innvandrerbakgrunn og hvor 

problemstillinger knyttet til tvangsekteskap er aktuelle, som også har flest henvendelser 

og plasseringer.  

 

Fagsamling ble avholdt etter plan i oktober 2012. Fagsamlingen samlet ca.100 deltakere 

fra botilbudene for unge under og over 18 år (tiltak 15 og 16). Fagsamlingen la særlig 

vekt på å oppøve sensitivitet gjennom deltagelse i øvelser basert på traumebevisst 

omsorgsteori- og erfaringer. Av andre tema som ble belyst på fagsamlingen kan nevnes 

æresrelatert ekstrem kontroll – dilemmaer og utfordringer og bruk av konfliktråd og 

erfaringer fra gjenopprettende prosesser. 

 

Rapportering på eventuelle spesielle forutsetninger og samarbeid 

Bufdir legger til grunn at regionene selv legger til rette for kompetanseheving om 

metoder, samarbeid mellom berørte etater og instanser, kriseforståelse, utvikling av 

kulturkompetanse og kultursensitivitet, og knytter seg opp til relevante fagmiljøer som 

for eksempel RVTS-ene, familievernet og politimyndigheter. Det har vært arrangert flere 

regionale kompetansesamlinger på tema tvangsekteskap og æresrelatert vold med god 

deltakelse både fra kommunalt og statlig barnevern, familievern og relevante 

samarbeidspartnere. 

 

Noen utfordringer 

Det er behov for å rekruttere særlig tilrettelagte fosterhjem for unge som trenger lengre 

eller permanent opphold. Samtidig er det utfordrende å rekruttere fosterhjem som er 

egnet og villig til å ta på seg oppgaven. Trussel- og sikkerhetsvurderinger kan noen steder 

være vanskelig å gjennomføre på grann av store geografiske avstander. Generelt er det 

ønskelig med bedre skolering og opplæring i traumebevisst omsorg. 

 

Status 

Videreføres i ordinær drift. 
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Tiltak 16 Videreføre bo- og støttetilbudet til unge over 18 år (BLD) 

 

Ansvarlig utfører(ere) for tiltaket  

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), seksjon for tilskudd og 

voldsforebygging.  

 

Rapportering på fremdrift 

Det ble i 2012 fokusert på å videreutvikle det eksisterende tilbudet, på grunnlag av 

erfaringer gjort underveis, samt ISFs og Rambølls evalueringer. 

 

Innhold og nøkkeltall 

Tilbudet hadde i 2012 omtrent 28 plasser, hvorav to plasser var under etablering. 

Hovedelementene i støttetilbudet er miljøterapeutisk arbeid, hjelp til kontakt med 

tjenesteapparatet og sikkerhet. Kompetanseteamet tildeler plass i botilbudene. I 2012 har 

37 personer flyttet inn i tilbudet, 33 kvinner og 4 menn. 

 

Ekstern evaluering og oppfølging 

Bufdir ga i 2011 på eget initiativ Rambøll i oppdrag å evaluere kommunenes arbeid med 

botilbudene.
2
 I følge Rambøll er kommunene, trass i ulik driftstid, på vei mot å skape en 

god helhet i innholdet i bo- og støttetilbudet. En fleksibel bemanningssituasjon, som kan 

ta høyde for varierende oppfølgingsbehov (individuelle forskjeller, særlige behov knyttet 

til innflytting/uforutsette kriser, etc.) er en utfordring for kommunene. Rambøll reiser 

også spørsmålet om (enkeltstående) hybler/leiligheter er egnet, fordi en stor del 

målgruppen har relativt omfattende behov for oppfølging. Det pekes videre på felles 

utfordringer for kommunene, som derfor har stått sentralt i direktoratets videreutvikling 

av tilbudet i 2012: miljøterapeutisk arbeid, formalisering av samarbeidet med 

familievernet og kompetanse (psykisk helse/traumer). 

 

Erfaringsutveksling og kompetanseheving 

Bufdir arrangerte to erfaringsmøter, hvor involverte kommuner, kompetanseteamet mot 

tvangsekteska p og kjønnslemlestelse og Bufdir deltok. Første del av møtene fokuserte på 

status og utfordringer knyttet til driften, andre delen på faglige temaer. Fagtemaer på 

møtene har vært resultater fra Rambølls evaluering og familiearbeid (ved familievernet 

og Røde Kors).  

 

Rambøll peker på et stort behov for kompetanse om psykisk helse og traumer for 

miljøpersonalet i tilbudene, og det anbefales at Bufdir tar en mer aktiv rolle i 

kompetanseheving. Det tidligere «oppfølgerforaet» (dagen før møte med kommunene) 

ble derfor gjort om til fagdag for personale i tilbudene. Temaer i 2012 var rutiner for 

melding til barnevern ved bekymring for yngre søsken, miljøarbeid overfor 

selvmordsnære og hvordan komme i posisjon til å hjelpe traumatiserte som «unndrar» seg 

hjelp. I oktober arrangerte Bufdir en felles fagsamling for botilbudene for unge over og 

                                                 
2
 Rambøll Management (2012) Sluttrapport – evaluering av det nasjonale bo- og støttetilbudet for 

ungdom utsatt for tvangsekteskap. 
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under 18 år (tiltak 15 og 16). Hovedtemaene var status i tiltakene, traumebevisst omsorg, 

ekstrem kontroll og bruk av Konfliktråd. 

 

Refusjonsordning 

Tiltaket omfatter en refusjonsordning for frivillige organisasjoner, knyttet til opphold på 

hotell. Bufdir har utarbeidet retningslinjer, som er lagt ut på vår nettside. Det er ikke 

innkommet noen søknader om refusjon, og ordningen ble avviklet ved årets utløp. 

 

Rapportering på eventuelle spesielle forutsetninger og samarbeid 

Samarbeid med familievernet 

Det er et mål for Bufdir at familievernet skal inngå i støttetilbudet. Tjenesten fikk en 

omfattende kompetanseheving om arbeid i saker med æresrelatert vold i 2010 og 2011. 

Rambøll pekte på varierende grad av samarbeid mellom kommune/botilbudene og de 

lokale familievernkontorene, og at det synes å spille inn på tilbudet til brukerne. 

Familievernets innsats på området er styrket i 2012 (tiltak 14). Det ble opprettet en 

faggruppe, som deltok på møte med de involverte kommunene og utarbeidet en kontrakt 

for formalisering av samarbeidet mellom kommunene/botilbudene og det enkelte 

familievernkontor. Krav om formalisering av samarbeidet vil inngå i videre styring både 

overfor familievernet og kommunene. 

  

Forslag til samarbeidsmodell – frivillige organisasjoner  

Bufdir utarbeidet forslag til en modell for samarbeid mellom det offentlige og de 

frivillige organisasjonene knyttet til botilbudene. Prosjektlederne i de enkelte involverte 

kommunene, Røde Kors og SEIF ble invitert til et møte 18. april, sammen med IMDi og 

Bufdir. Kommunene presenterte innholdet i tilbudet de gir de unge, og organisasjonene 

presenterte sitt arbeid på området – med hovedfokus på hva de kan bidra med overfor 

ungdom før, under og etter opphold i botilbudene. På bakgrunn av møtet utarbeidet 

Bufdir et forslag til modell, som IMDi sluttet seg til. Alle involverte parter fikk anledning 

til å komme med innspill, før Bufdir oversendte modellen til BLD 7.6.2012.  

 

Kompetanseteamet, Røde Kors og SEIF har for øvrig etablert et regelmessig møteforum, 

for å diskutere konkrete, felles utfordringer i arbeidet.  

 

Status 

Videreføres i ordinær drift. 

 

Tiltak 17 Videreføre støtte til lavterskeltilbud til ungdom i krise (BLD) 

 

Ansvarlig utfører(e) for tiltaket  

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. 

 

Rapportering på fremdrift 

Organisasjoner som driver lavterskeltilbud til ungdom som opplever å bli presset til å 

gifte seg mot sin vilje , kan søke om midler til virksomheten. I 2012 var tilskuddet til 

formålet på totalt kr. 4.395.000,-. 
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Oslo Røde Kors fikk i april 2000 i oppdrag fra daværende Barne- og 

familiedepartementet å betjene en nasjonal informasjonstelefon om tvangsekteskap. Dette 

som et ledd i regjeringens handlingsplan mot tvangsekteskap. I 2012 mottok Røde Kors - 

telefonen kr 1 920000,- i tilskudd fra departementet for informasjonstelefon om 

tvangsekteskap. I mai 2009 ble informasjonstelefonens temaområder utvidet til også å 

gjelde kjønnslemlestelse, jfr. tiltak 24. Årsrapporter for Røde Kors-telefonen er 

tilgjengelige på http://www.rodekors.no/tvangsekteskap. 

 

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) mottok i 2012 kr. 2.475.000,- i tilskudd 

til sitt arbeid mot tvangsekteskap og æresrelatert vold. Prosjektet ”Mellom barken og 

veden” har som formål å bistå ungdom i hele landet som opplever å være i fare for å bli 

tvangsgiftet. Prosjektet ”Veien videre – oppfølging av de unge på flukt” følger opp de 

unge i flere år etter bruddet med familien. Årsrapporter for begge prosjektene er 

tilgjengelige på http://www.seif.no/. 

 

Rapportering på eventuelle spesielle forutsetninger og samarbeid 

Se rapportering på tiltak 16 og omtale om samarbeidsmodell. 

 

Status 

Videreføres i ordinær drift. 

 

Tiltak 18 Heve kompetansen i utenrikstjenesten (UD, BLD) 

 

Ansvarlig utfører(ere) for tiltaket  

Utenriksdepartementet. 

 

Ikke rapportert på tiltaket.  

 

Tiltak 19 Utvikle samarbeid mellom myndigheter og organisasjoner i 
Norge og i foreldrenes opprinnelsesland (UD) 

 

Ansvarlig utfører(e) for tiltaket  

Utenriksdepartementet. 

 

Ikke rapportert på tiltaket. 

 

Tiltak 20 Ta opp tvangsekteskap i politiske samtaler med andre land 
(UD) 

 

Ansvarlig utfører(e) for tiltaket  

http://www.rodekors.no/tvangsekteskap
http://www.seif.no/
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Utenriksdepartementet. 

 

Ikke rapportert på tiltaket. 

 

Tiltak 21 Videreføre styrkingen av nordiske samarbeid (BLD)  

 

Ansvarlig utfører(e) for tiltaket  

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. 

 

Rapportering på fremdrift 

 

IMDi har besøkt offentlige og frivillige instanser i Danmark og Sverige som først og 

fremst jobber med forebygging av tvangsekteskap og kjønnslemlestelse i skolen eller 

med oppfølging av ungdommer under og etter opphold i skjermet botilbud. Hensikten har 

vært å utveksle erfaringer samt planlegge et felles praksisrelatert arbeidsseminar i Norge. 

Seminaret ble gjennomført våren 2013. 

 

Rapportering på eventuelle spesielle forutsetninger og samarbeid 

Ingenting å rapportere om. 

 

Status 

Gjennomført og fortsetter ikke i ordinær drift. 

 

Tiltak mot kjønnslemlestelse 

 

Tiltak 22 Videreføre den nasjonale kompetansefunksjonen rettet mot 
kjønnslemlestelse etablert ved NKVTS (BLD, HOD, JD) 

 

Ansvarlig utfører(e) for tiltaket  

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) ved KJØLL-

programmet. 

 

Rapportering på fremdrift 

Veiviseren: KJØLL har reist rundt og orientert om Veiviseren, som blir svært godt 

mottatt av de som jobber på feltet. NKVTS vurderer å oversette Veiviseren til andre 

språk på bakgrunn av internasjonal interesse for materialet. Noen dokumenter er oversatt 

til engelsk.  

Brosjyrer: Materialet som KJØLL har utarbeidet har vist seg svært populære og 

etterspørres stadig av førstelinjetjenesten.  
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Forskning: NKVTS rapport nr. 2, Lien Inger-Lise, Borgen Geir, Schultz Jon Håkon 

(2012). Intervensjon mot kjønnslemlestelse. Erfaringer fra tilbudet ”Samtaler og frivillige 

underlivsundersøkelser” gjennomgår og vurderer tilbudet om samtale og frivillig 

underlivsundersøkelse.  

 

Andre publikasjoner i 2012: Hauge, M. I. (2012). ”Vi snakker om mensen og sånn, men 

ikke omskjæring”: Omskjæring som tema blant jenter med minoritetsbakgrunn. Norsk 

pedagogisk tidsskrift, 4(12), 305-316. 

 

Hauge, Mona-Iren (2012) Tause helseplager. Gjesteskribent, Tidsskrift for den norske 

legeforening, 01/årg. 132.  

 

Hauge, Mona-Iren (2012) Qualitative interviewing at the intersection of cultural 

sensitivity, law and transparency IN Kitty Te Riele and Rachel  Brooks (eds) 

Encountering Ethical Challenges in Youth Research. Routledge. 

 

Søkte NORHED såkornsmidler sammen med Helsam, Universitetet i Oslo, til et 

samarbeidsprosjekt med Helsam, UiO, Universiteter i Kenya, Etiopia og Somalia. 

Prosjektet tittel: Competence exchange, capacity building and research collaboration 

between Africa and Norway on developmental, medical and psychosocial effects of 

FGM.  Søknad ble innvilget og et samarbeid ble etablert for å søke NORHED midler I 

2013.  

 

FOKO – Forskning på omskjæring av kvinner er et uformelt, nordisk forskningsnettverk. 

Nettverket hadde møte i Uppsala i 2010. Norge arrangerte siste møte 18-20. oktober 2012 

i Oslo som involverte 35 forskere fra ulike land. 

 

Rapportering på eventuelle spesielle forutsetninger og samarbeid 

Nettverksarbeid: NKVTS ressursgruppe har i 2012 overtatt funksjonen for den nasjonale 

rådgivningsgruppen for innsatsen mot kjønnslemlestelse, bestående av representanter fra 

berørte miljøer og myndigheter. Ressursgruppen har hatt to møter i året. Man har vært 

forholdsvis åpen på deltakelse, og har inkludert personer/grupper som jobber på feltet, og 

som har indikert at de er interessert i å delta. NKVTS ønsker en engasjert, deltakende 

ressursgruppe. Tidligere dro KJØLL mye rundt og redegjorde for gruppas arbeid for å 

motivere og engasjere til deltakelse. Etter hvert går arbeidet mer over på det faglige og 

forskningsmessige. KJØLL samarbeider blant annet med NAKMI, Amathea, RVTSer 

mfl.  

 

Status 

Videreføres i handlingsplan for 2013-2016. 

 

Tiltak 23 Videreføre kompetansehevende tiltak rettet mot den 
kommunale barnevernstjenesten (BLD)   

 

Ansvarlig utfører(e) for tiltaket  
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Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. 

 

Rapportering på fremdrift 

Fylkesmannsembetene kunne i 2012 søke om midler fra BLD til kompetansehevende 

tiltak om kjønnslemlestelse rettet mot den kommunale barneverntjenesten. Det kom ingen 

søknader fra fylkesmennene i 2012. 

 

Rapportering på eventuelle spesielle forutsetninger og samarbeid 

Ingenting å rapportere om. 

 

Status 

Gjennomført og fortsetter ikke i ordinær drift. 

 

Tiltak 24 Videreføre informasjonstelefonen om kjønnslemlestelse 
(BLD) 

 

Ansvarlig utfører(e) for tiltaket  

Oslo Røde Kors ved Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 

 

Rapportering på fremdrift 

I mai 2009 ble Røde Kors-telefonen om tvangsekteskaps temaområder utvidet til også å 

gjelde kjønnslemlestelse, jfr. tiltak 24 i Handlingsplan mot kjønnslemlestelse (2008-

2011). Den 19. desember 2011 inngikk Røde Kors-telefonen en ny avtale om drift av en 

informasjonstelefon om kjønnslemlestelse for perioden 2012. I 2012 har Røde Kors-

telefonen mottatt kr 1 920000,- i tilskudd fra departementet på tvangsekteskap og kr 200 

000,- på kjønnslemlestelse. Årsrapporter for Røde Kors telefonen er tilgjengelige på 

http://www.rodekors.no/tvangsekteskap. Se for øvrig rapportering på tiltak 17. 

 

Rapportering på eventuelle spesielle forutsetninger og samarbeid 

Se rapportering på tiltak 17. 

 

Status 

Videreføres i handlingsplan for 2013-2016. 

 

Tiltak 25 Ta opp kjønnslemlestelse i politiske samtaler med andre 
land (UD) 

 

Ansvarlig utfører(e) for tiltaket  

Utenriksdepartementet. 

 

Ikke rapportert på tiltaket. 

http://www.rodekors.no/tvangsekteskap
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Tiltak 26 Informasjon om det norske lovverket mot kjønnslemlestelse 
skal formidles til myndigheter i relevante land (UD) 

 

Ansvarlig utfører(e) for tiltaket  

Utenriksdepartementet. 

 

Ikke rapportert på tiltaket. 

 

 

Tiltak 27 Formidle erfaringer og resultater fra internasjonalt arbeid 
mot kjønnslemlestelse (UD) 

 

Ansvarlig utfører(e) for tiltaket  

Utenriksdepartementet. 

 

Ikke rapportert på tiltaket. 

 


