Beredskapsplan ved mistanke om
trakassering, omsorgssvikt og seksuelle overgrep mot medlemmer i
Olsvik IL
Intensjon:
Målet med denne beredskapsplanen er å sikre at ledere, trenere og alle andre som skal utføre
oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige i Olsvik IL, har de riktige
verktøy og kunnskap til å forebygge, avdekke og håndtere trakassering, omsorgssvikt og seksuelle
overgrep mot utøvere i Olsvik IL.
I dette ligger følgende:
•
•
•
•

Sikre at trenere og tillitsvalgte har relevant kompetanse til å håndtere mistanke om
seksuelle overgrep, omsorgssvikt og trakassering.
Sikre at trenere og tillitsvalgte har kjennskap til sitt ansvar i arbeidet med å forebygge
og håndtere trakassering, omsorgssvikt og seksuelle overgrep mot utøvere.
Planen skal skape grunnlag for en åpen dialog om temaet både innad i klubben, men
også mellom våre representanter og foresatte til klubbens utøvere.
Ivareta tiltak som må iverksettes ved mistanke om overgrep, omsorgssvikt og
trakassering.

Praksis og rutiner:
Krav til politiattest
Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller
ansvarsforhold overfor mindreårige, skal fremvise godkjent politiattest.

Etiske retningslinjer
Klubbens etiske retningslinjer omhandler voksnes relasjoner med utøvere.
Retningslinjene må undertegnes av alle klubbens representanter og personer som har
ansvar for utøvere i aktiviteter i klubbens regi.

Beredskapsplan
Olsvik IL utarbeider en beredskapsplan for forebygging og håndtering av mistanke om
trakassering, omsorgssvikt og overgrep mot medlemmer.
Alle klubbens representanter skal gjøre seg kjent med og signere denne før tiltredelse i
verv som innebærer arbeid med barn og ungdom.
Styret informerer utøvere og foresatte om beredskapsplanen.
Beredskapsplanen er tilgjengelig på klubbens hjemmesider.
Beredskapsplanen inneholder aksjonskort for håndtering av meldingssaker. Disse er unntatt
offentlighet og benyttes kun av hovedstyret i oppfølging av meldingssaker.

Ressursteam
Ressursteam består av samtlige representanter i Olsvik IL sitt samfunns og verdiarbeidsutvalg.
Hovedstyret plikter å legge til rette for at alle representanter får tilgang til kompetanse om
trakassering, omsorgssvikt og seksuelle overgrep mot barn og ungdom ved intern eller ekstern
kursing.
Ressursteamet involveres når det er mistanke om eller er påvist trakassering av noen
av våre medlemmer.
Styreleder for klubben er ansvarlig for gruppen.

Handlingsalternativ ved bekymring og mistanke
Dersom noen har mistanke om seksuell trakassering eller seksuelle overgrep, skal ressursteamet
varsles umiddelbart. Ikke involver andre før etter avtale. Om du etter drøfting med ressursteamet
fremdeles er bekymret og de ansvarlige ikke varsler, har du selvstendig varslingsplikt. Dette gjelder
også ved mistanke om omsorgssvikt.
Plikt til å varsle barneverntjenesten har man når «det er grunn til å tro at et barn blir
mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, eller et
barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker.» (barnevernloven § 6-4).
Med omsorgssvikt menes en vedvarende manglende evne eller vilje hos
omsorgspersonene til å møte barnets grunnleggende fysiske, emosjonelle, psykiske
og/eller medisinske behov.
En magefølelse som kan støtte seg på en enkeltuttalelse, enkelthandling el. er tilstrekkelig
for at man har «grunn til å tro.» Bekymringsmeldinger skal meldes til barnevernet. Disse
kan også meldes anonymt.

Politiet skal varsles umiddelbart i akutte situasjoner.
Alle har en generell avvergeplikt. Hvis man mener at det er fare for at barnet mest
sannsynlig vil kunne utsettes for (nye) overgrep ved å ikke gripe inn, kan det være
straffbart å unnlate å gripe inne eller å unnlate å varsle politiet.
Meld fra til representant for ressursteamet når bekymring meldes til barnevernet eller
politi.

Samtale med utøver som melder fra om forholdet
Lytt til medlemmet og vis at du tar det på alvor. Unngå å styre samtalen. Gjenta utsagn
som komme, slik at medlemmet evt. kan korrigere om du har forstått feil. Noter ned
uttalelser og annen relevant informasjon etter samtalen.
Lov aldri noe du ikke kan holde. En må aldri love taushet om det en får vite. Forbered deg
mentalt og følelsesmessig på at betroelser kan komme.

Samtale med foresatte til den berørte
Dersom mistanken gjelder overgrep mot mindreårige skal det vurderes om de foresatte
skal informeres før en har konsultert med barneverntjeneste og/eller politi. Er overgriper
en av medlemmets foresatte eller annen i nær relasjon utenfor idrettslaget skal
barnevernet/politiet informeres før foresatte.

Trakassering
Gjelder varsel om trakassering en trener/tillitsvalgt skal denne umiddelbart kontaktes og
vurderes permittert fra sine verv. Ressursteamet avholder separate møter med begge
parter. Avhengig av utfallet av samtalene vil ressursteamet vurdere om det skal iverksette
reaksjoner mot vedkommende som har trakassert, for eksempel oppsigelse, fritak av
oppgaver, idrettslige sanksjoner eller politianmeldelse.

Overgrep
Dersom mistanken gjelder overgrep mot mindreårige skal det vurderes om de foresatte
bør informeres før en har konsultert med barneverntjeneste og/eller politi. Klubbledelsen
har et selvstendig ansvar for politianmeldelse, men kan også sammen med foresatte
anmelde forholdet til politiet. Klubben må også vurdere om saken skal anmeldes for
idrettens egne domsorganer.
Dersom mistanken gjelder en trener/tillitsvalgt skal vedkommende umiddelbart
permitteres mens saken utredes.

Samarbeidspartnere
Ressursteamet skal ha kontakt med en eller flere samarbeidspartnere som har
kompetanse på seksuelle overgrep mot barn og unge. Det er viktig å søke råd tidlig. Gode
samarbeidspartnere bør etableres før en hendelse oppstår.
Barnevern og politi tilbyr veiledning uten plikt til å oppgi barnets personalia.

Ettervern øvrige utøvere og foresatte i klubben
Snakk åpent og konkret om det som har skjedd. Hemmelighold og uklare meldinger
medfører risiko for rykter og oppkonstruerte historier.
Unngå å dele intime detaljer.
Gi rom til å snakke om hendelsen, tanker og følelser.
Vær oppmerksom på mulige etterreaksjoner. Reaksjonsmønstre vil kunne variere fra
utøver til utøver.
Jeg bekrefter at jeg har lest og gjort meg kjent beredskapsplanen og jeg har også forevist
politiattest.

Sted/dato:
________________________

Signatur:
______________________________

Mottatt melding om trakassering / seksuelle overgrep
Hvem melder:

Kl.:

Melders kontaktinformasjon:

Telefon:

E-post:

Meldingsmottakers
kontaktinformasjon:
Beskrivelse av hendelsen:
Hva har skjedd?
Fakta om hendelsen

Telefon:

E-post:

Hvor og når?
Hendelsessted og lokal tid

Hvem er involvert?
Navn, pårørende, adr., tlf.nr.

Idrettslagets involvering?
Hvordan/hvorfor er idrettslaget
involvert?

Hva forventes av idrettslaget?
Hva forventes det at vi skal
gjøre?

Hvem er varslet?
Er andre virksomheter
involvert?

Hva er gjort?
Hvilke aksjoner er iverksatt?

Hva gjøres videre?

Videre kontaktpunkt?
Navn, tlf., e-post, adr.

Dato:

Telefonliste ved varsling mistanke om trakassering/seksuelle overgrep
Vurder følgende varsling og gjennomfør varsling til enheter som er relevante for hendelsen:
Organisasjon/funksjon
Politi

Barnevernstjenesten i
Laksevåg og Fyllingsdalen

Barnevernsvakten, akutt
melding kveld eller helg

Statens Barnehus i Bergen

SMISO – Støttesenter mot
incest og seksuelle overgrep i
Vestland
Ressurspersoner i Olsvik IL

Relevante situasjoner
Melde fra om overgrep,
seksualisert vold/voldtekt

Drøfte bekymring eller melde
fra om bekymring, og/eller
melding om
trakassering/overgrep av
mindreårig
Drøfte bekymring eller melde
fra bekymring, og/eller melding
om trakassering/overgrep av
mindreårig
Drøfte bekymring om
trakassering/overgrep av
mindreårig
Rådgivende tjeneste

Organ for rådgiving og drøfting
av bekymringsmelding

Telefonnummer
Akutt:
112

TU:

55 51 85 00
55 56 28 50

55 36 11 60
116 111
02800
55 55 69 00

55 90 49 90

Geir Olav Wangen
480 019 15
(Styreleder)

Monika Keech
Haaland
976 66 131
Ståle Blomvågnes
993 96 950

Relevante aksjoner
(Aksjonskort er unntatt offentlighet, benyttes av ressursteamet i håndtering av melding.)
Vurder behov for gjennomføring av følgende aksjoner:
Aksjon:
1
Utøver melder om overgrep/trakassering begått av person/personer utenfor
idrettslaget.
2
Utøver melder om overgrep/trakassering begått av annen utøver.
3
Utøver melder om overgrep/trakassering begått av person/personer i trener- eller
tillitsverv i idrettslaget.

1 – Aksjonskort
Utøver melder om overgrep/trakassering
(Unntatt offentlighet, benyttes av ressursteamet i håndering av melding.)
Dette aksjonskortet benyttes når det er mistanke om at utøver er utsatt for overgrep/trakassering.
Det er Innsatsleder som beslutter bruk av aksjonskortet. Vurder gjennomføring av følgende aksjoner:
Tid:
Aksjon:
Varsling og mobilisering
Varsle og mobiliser hovedstyret
Varsle politiet, og søk råd om den akutte
håndtering til politiet overtar.
Varsle Barnevernet dersom den
fornærmede er et barn.
Håndtering og risikoreduksjon
Skjerm utøver og sikre at det er en
voksen sammen med denne til enhver
tid.
Skjerm andre utøvere som kan ha vært
vitne til hendelsen, og sikre at det er en
voksen sammen med dem til enhver tid.
Håndter situasjonen i henhold til
politi/barnevernets instrukser.
Avsteng eventuelt åsted og opprett
vakthold på dette til politiet overtar.
Sikre eventuelle spor og bevis og bevar
disse på betryggende måte til de kan
overgis politiet.
Legg en plan for håndteringen av
utøvernes forhold til idrettslaget.
Vurder sammen med politiet hvordan
foresatte eller pårørende skal kontaktes
og ivaretas.
Vær varsom med uttalelser til media eller
andre.
Normalisering og demobilisering
Samle alle som har vært del av aksjonen i
ettertid og informer om hendelsen.
Dokumenter idrettslagets håndtering.

Beskrivelse:
Varsle styreleder/nestleder i hovedstyret. Se
telefonliste.
Politi: 112. Det er Politiet som skal håndtere
hendelsen videre.
Varsle barnevernet i egen bydel. Be om råd om
videre håndtering. Se telefonliste.
Forsøk å være minimum to personer tilstede til
politiet eller barnevernet overtar kontakten med
barna.
Forsøk å være minimum to personer tilstede til
politiet eller barnevernet overtar kontakten med
barna.
Politiet skal håndtere hendelsen uavhengig av
den utsattes alder eller tilstand.
Avsteng et så stort område som praktisk mulig
rundt åstedet.
Spor og bevis kan være klær, fottøy, tegninger,
skriftlige fortellinger, gjenstander og lignende.
Involver leder/trener i gruppen utøver tilhører
dersom dette er relevant.
Det må vurderes om de foresatte eller pårørende
kan være involvert i saken på en uheldig eller
uønsket måte før kontakt med dem opprettes.
Søk råd hos styreleder/nestleder. Det er kun
disse som skal uttale seg om hendelsen til media.
Styreleder/nestleder håndterer dette. Rådgiving
kan søkes hos SMISO
Skriv logg, arkiver denne og vurder å
gjennomføre en evaluering.

