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PROSEDYRE FOR HÅNDTERING AV SEKSUELLE  KRENKELSER 

 

 

koordinerinsgruppen 

 

Du blir kjent med 
anklage om mulig 

overgrep 

Du varsler 
bedehusformann 
om mistanke eller 

anklage 

 

 

Bedehusformann  rådfører seg 
med og involverer bedehusets 

kontaktpersoner og tar beslutning 
om videre saksgang. 

Bedehusformann 
varsler ekstern 

koorderingsgruppe - 
v/Generalsekretær 

Bedehusformann 
håndterer selv saken i 

samråd med 
kontaktpersoner 

 

 

Ekstern 
koordinerings- 

gruppe håndterer 
situasjonen og 
videre fremdrift 
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6.2 Forklaring til prosedyre 

Dersom du som leder/tillitsperson i bedehuset blir gjort kjent med anklage om mulig 
overgrep skal bedehusformann varsles. Dette fordi det er han som fører saksgangen videre. 
Dersom bedehusformann er anklaget eller på annen måte er innhabil, skal nestformann ivareta 
hans funksjon. 

 
Når bedehusformann får en beskjed om at det er mistanke om eller anklage av seksuelle 

krenkelser, skal han kontakte de oppnevnte kontaktpersonene som skal bistå 
bedehusformannen i det videre arbeidet. Det er viktig å understreke at kontaktpersoner skal 
være en støtte til formannenen og ikke bli en direkte innvolvert part i saken, 

 
I saker der den anklagede er tilknyttet bedehuset kan Ekstern koordineringsgruppe bli 
koblet inn. I saker der den anklagede er en person utenfor bedehuset (feks. idrettsleder, 
familiemedlem ol.) vil man ikke koble inn Ekstern koordingeringsgruppe. Det er likevel 
viktig at bedehusformann blir varslet. I slike situasjoner vil formannen vurdere hver enkel sak 
i samråd med kontaktpersonene og eventuelt helsevesen og rettsvesen. 

 
6.3 Avgrensinger 

Dokumentet sier ikke noe om alle mulige ulike situasjoner som kan oppstå, da det kan tenkes 
utallige situasjoner. I dokumentet har vi forsøkt å ha en balansert tilnærming til temaet. 
Vi tror at et tilstrekkelig fokus virker forbyggende. 

 
7. Kontaktpersoner 

Følgende kontaktpersoner og kontaktinformasjon kan bli endret. Styret har ansvar for å 
oppdatere disse. 

 
7.1 Bedehusets kontaktpersoner 

Siv Stensland 

Lars Johnny Hemnes 

 
7.2 Ekstern koordineringsgruppe 

 
Generalsekretær i ImF Erik Furnes 913 38 249 
Generalsekretær i NLM Øyvind Aasland 473 38 498 

 

7.3 Arbeidsgruppa 
Dette dokumentet er utarbeidet av en prosjektbasert arbeidsgruppe bestående av 
Siv Stensland, Synnøve Fredly og Odd Arild Sævik. Eventuelle spørsmål til innholdet i 
dokumentet kan rettes til en av de overnevnte. 




