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Samhandling mellom barnevernet og politiet i Oslo –  

vold og seksuelle overgrep mot barn 
 

Oslo kommune v/ barneverntjenesten og Oslo politidistrikt har fra 2004 hatt en felles 

samhandlingsrutine for arbeid med saker som omhandler vold og overgrep mot barn.   

 

Formålet med rutinen er å styrke det tverretatlige og tverrfaglige samarbeidet i krysningspunktet 

mellom barnevernets og politiets arbeid og oppgaver i sakene. Rutinen skal ivareta fokuset på tidlig 

inngripen og tilrettelegge for at det blir gitt kompetent og tilpasset hjelp til rett tid. Overordnet 

felles mål er at vold og overgrep mot barn skal opphøre og at barns rettsikkerhet ivaretas.  

 

Rutinen har vært revidert jevnlig. Gjeldende rutine er av 20. oktober 2015 med endringer av 18. 

desember 2015.  

 

Det tilkommer fortløpende ny kunnskap og utvikling av praksis, ikke minst systematisert kunnskap 

fra barn og unge med erfaring fra vold og overgrep. Rutinen er på den bakgrunn revidert med 

henblikk på at praksis sikrer denne kunnskapen, er i tråd med politiske føringer og Oslo kommunes 

barnesyn og verdier om åpenhet, ydmykhet, kjærlighet og medbestemmelse og anerkjennelse av 

barn som viktige aktører i eget liv. 

 

I arbeidet med revidering av rutinen, har det vært samarbeidet med barn og unge fra 

Forandringsfabrikken, representanter fra kommunens fagkonsulenter barnevern på 

politistasjonene, barneverntjenester, Barne- og familieetaten (BFE), inkl. Barnevernvakten, og Oslo 

Politidistrikt ved familievoldskoordinator i enhet vest og øst, påtalejurister og Statens barnehus 

Oslo.  

 

Bufdir har utarbeidet Nasjonale retningslinjer for samarbeid mellom politiet og barneverntjenesten 

ved mistanke om vold og overgrep. Bufdir anbefaler at kommunene har lokale rutiner. Vedlagte 

samhandlingsrutine for Oslo kommune og Oslo politidistrikt benyttes som Oslo sin lokale rutine og 

erstatter rutinen av 2015. 

 

Tjenesteledere/ seksjonsledere i barneverntjenestene og Barnevernvakten og Enhets- og 

seksjonsledere ved Oslo Politidistrikt har overordnet ansvar for at rutinen blir brukt og at ansatte 

får opplæring knyttet til rutinen.  
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Fagkonsulentene på politistasjonene skal bidra til informasjon om, opplæring og veiledning knyttet 

til rutinen og har ansvar for å tilrettelegge for samarbeidsmøter og erfaringsutveksling.  

 

BFE bes om å bidra til at rutinen reimplementeres i barneverntjenestene og inngår i 

kompetanseutviklingstilbudet de gir barneverntjenestene og for videre dialog med politiet, 

inkludert barnehuset knyttet til dette. 

 

BFE og fagkonsulentene på politistasjonene har sammen med Oslo Politidistrikt ved 

familievoldskoordinatorene ansvar for årlig evaluering av rutinen og for å utarbeide forslag til 

videreutvikling sammen med barn og unge, barnevernet og politiet. Rutinen revideres i takt med ny 

kunnskap, praksisutvikling og videreutvikling av de nasjonale retningslinjene. 

 

Vedlegget til rutinen er utviklet med tanke på at det skal legges inn i EQS når det er mulig.  BFE bes 

om å sørge for at dette blir gjort.   

 

Politirådet vil bli informert om rutinen. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

 

Erik Blom-Dahl 

kommunaldirektør 

Hege Sevatdal 

seksjonssjef 

  

 

 

 

 

Godkjent elektronisk 

 

 

Vedlegg: 1. Samhandlingsrutine vold og seksuelle overgrep_endeligB.pdf 

2. Arbeidsprosedyre for samhandlingsrutine vold og seksuelle overgrep_endeligB.pdf 

Kopi til: Oslo politidistrikt, inkl. Statens Barnehus Oslo, Postboks 2093 Vika, 0125 OSLO 
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