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Barneombudets innspill til kompetansehevingstiltak for offentlige ansatte om vold og
overgrep
Takk for invitasjon til møtet om innspill til Bufdirs utredning om kompetansehevingen.
Nedenfor følger en skriftliggjøring av Barneombudets innspill.
1.
-

2.
3.

Programmet må tematisk dekke hele beskyttelsesbegrepet
Retten til beskyttelse gjelder vold i vid forstand: fysisk, psykisk, seksuelt,
forsømmelse, vitne til vold, kjønnslemlestelse, negativ sosial kontroll mm.
Jobbe for å hindre mange, mindre tiltak for kompetanseheving fordi det kan føre
til at de ikke blir gjennomført
Bufdir bør se på hvilke metoder som erfaringsmessig virker for lokal implementering

4.
-

5.

Programmet må ta utgangspunkt i menneskerettighetenes rett til beskyttelse
FNs barnekonvensjon artikkel 19, 34 og 39. Istanbul konvensjonen. Lanzarote
konvensjonen.
Myndighetene må utrede hva som ligger i ansvaret for å sikre kompetanse i
tjenestene
Når staten delegerer oppgaver innebærer dette et ansvar for å følge opp om lokale
myndigheter oppfyller forpliktelsen = sikrer god og tilstrekkelig kompetanse til å
sikre barn beskyttelse.

Først og fremst bør staten tilby noe lokale myndigheter/den enkelte arbeidstaker
vil ha nytte av
Et godt program som er nyttig og gjennomførbart i en travel tjeneste
Se på ulike virkemidler for hvordan staten kontrollerer implementeringen;
motivasjon/premiering, rapportering, tilsyn
Sikre barn og unges egne stemmer er med
Det finnes mye godt materiale som løfter frem hva som er viktig for barn og unge
som er utsatt for vold og overgrep (Barneombudet, Redd Barna, Stine Sofie,
Forandringsfabrikken mm). I materialet finnes informasjon om hva barna har
opplevd at voksne ikke kan, og hva de tenker at voksne bør kunne. Dette må tas
med i arbeidet.
Alternative metoder for å sikre at programmet blir brukt

-

Samarbeid med aktører som vanligvis tilbyr kompetanseheving til ansatte i
kommunale tjenester, f.eks. fagforeninger
Vurdere utradisjonelle metoder for denne type læring, f.eks. noe man kan gjøre
«på farta», som Podcast.

Vi håper innspillene vil være til nytte.
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