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Emne: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Espen Stoknes, Elise
Bjørnebekk-Waagen og Ingvild Kjerkol om bedre kommunale tilbud til volds- og
overgrepsutsatte unge
Godt koordinerte tjenester og god samhandling er et helt sentralt virkemiddel for kvalitativt god og
helhetlig behandling. Dette illustreres tydelig i Barneombudets rapport, referert til i
representantforslaget, ved at barna faller mellom flere stoler. Ved å unnlate å gi koordineringsansvaret
til en klart utpekt instans, kan vi risikere at ansvaret forvitrer og at vi ikke klarer å sikre fullt og helt at
de barna som trenger hjelp får det.
Vi, i likhet med forslagsstillerne, erkjenner at det er åpenbare mangler i de kommunale tjenestene på
dette området. Disse manglene har vi også sett i tilknytning til manglende varsling, mangelfulle
tjenester og uklar ansvarsplassering med tanke på sårbare voksne utsatt for psykiske, fysiske eller
økonomiske overgrep. Her er de kommunale tjenestene kartlagt og det er funnet et varslingssystem
som bidrar til å sikre varsling, sikre rutiner for håndtering og plassere ansvar. Dette varslingssystemet,
TryggEst, er utviklet i England. Vi anser det som naturlig at arbeidet rettet mot unge sees i lys av dette
arbeidet Bufdir har startet i forhold til sårbare voksne. Brukermiljøene har vært godt involvert i
tilpasningsfasen og implementeringen som nå er i sin pilotfase, trygt fulgt av forskningsbasert
evaluering. For oss er det viktig at arbeidet rettet mot barn og unge følger den kvalitet og kunnskap
som er knyttet til TryggEst, og at tiltakene utvikles etter samme kvalitative standard.
Som sagt er dette en åpenbar mangel, og vi etterlyser gode tiltak fremfor utredning på et område vi i
utgangspunktet mener vi vet nok om til å si at det er mangelfullt.
For mer informasjon, se: https://www.bufdir.no/vold/TryggEst/
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Rådets medlemsorganisasjoner: ADHD Norge, Aurora - støtteforening, Bipolarforeningen Norge, FRI - foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, Hvite Ørn, Mental Helse, Mental Helse Ungdom, Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk
helse – LPP, Landsforeningen mot seksuelle overgrep, Norsk Tourette Forening, Rådgiving om spiseforstyrrelser, Spiseforstyrrelsesforeningen, Voksne for Barn, Kirkens SOS, Kirkens Sosialtjeneste, Norges Røde Kors, Fagforbundet,
Fellesorganisasjonen (FO), Norsk Ergoterapeutforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk psykiatrisk forening, Norsk Psykologforening, Norsk Sykepleierforbund, Høgskolen i Sørøst-Norge, NTNU – Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet,
Universitetet i Agder, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø.
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