
FORMÅL: 

All virksomhet i kirken skal være trygge, overgrepsfrie soner. 
Ansatte i kirken skal ha kunnskap om hvordan en forebygger, avdekker og håndterer 
uakseptabel adferd blant kirkelig ansatte og frivillige medarbeidere. 
Ansatte i kirken skal kjenne til rutinene for varsling ved mistanke om seksuelle 
overgrep. 
  

Rutiner ved mistanke om overgrep: 

• Informasjon om seksuelle overgrep skal meldes snarest mulig til 
kirkevergen/personalsjef og ingen andre. 

• Kirkevergen/ Personalsjef skal ikke foreta undersøkelser selv eller selv vurdere 
opplysningen. 

• Den mistenkte skal ikke orienteres slik at eventuelle bevis kan slettes. 
• Der barn er involvert må arbeidsgiver ta kontakt med foreldre og barnevern. Det er 

anbefalt at alle overgrep mot barn blir meldt til politiet. Er foreldre mistenkt (barn har 
fortalt….) skal foreldre ikke kontaktes, bare barnevern og politi. 

• Er det voksne som er utsatt for overgrep, skal arbeidsgiver sammen med fornærmede 
vurdere om forholdet skal meldes til politiet. Dette bør ikke skje mot fornærmedes 
ønsker. 

  

Arbeidsgiver skal: 

• Ta alle meldinger på alvor 
• Notere ned meldingen og andre viktige opplysninger 
• Sørge for å få best mulig overblikk 

• Ikke konfrontere den som er mistenkt i saken 

• Legge til rette for at forholdet blir meldt til politiet 
• Ikke gå inn i samtaler med sjelesørgisk karakter overfor offer eller mistenkt 
• Sørge for at offer og mistenkt får nødvendig hjelp og oppfølging 

• Søke hjelp i fagmiljø (http://www.kirkeligressurssenter.no/KA, bispekontor, 
barnevern, politi osv) 

• Vurdere hvem som skal involveres i saken 

• Vurdere og eventuelt sette i gang strakstiltak for å begrense skade, kan det 
være flere utsatte? 

• Oppfylle taushetsplikten 

• Vurdere hva informasjon som skal ut og til hvem 

• Vurdere om den mistenkte skal/bør/kan fortsette i stillingen 

• Når og hvordan skal den mistenkte informeres. Dette bør drøftes av 
fagpersoner i området. Hvis politiet er involvert må dette overlates til politiet. 

• Hvordan skal den mistenkte få legge frem sin versjon (rett til advokat osv) 

 

http://www.kirkeligressurssenter.no/

