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• Den nye 
handlingsplanen legger 
føringer for nye 
oppgaver for RVTS-ene 
i arbeid mot negativ 
sosial kontroll, 
tvangsekteskap og 
kjønnslemlestelse i 
perioden 2017-2020

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retten-til-a-bestemme-over-eget-liv/id2542163/


RVTS Nord`s hovedsatsing framover på temaene negativ sosial 
kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (KLL)

1. Fortsette å integrere temaområdene inn i annet arbeid vi gjør knyttet 
til vold i nære relasjoner,  deriblant  jobbe for at temaene tas  med i 
kommunale handlingsplaner 

2. Ny rolle i samarbeid og nettverk regionalt

3. Nye prosjekter,  spesielt knyttet til opplæring av endringsagenter fra 
miljøer som berøres av temaet kjønnslemlestelse

4. Vedlikeholde nettstedet Lokalt Mot



Ny rolle – koordinering av nettverk

• RVTS-ene  har etter handlingsplanens tiltak 23 nå hovedansvar for 
videreføring av regionale nettverk. 

• RVTS Nord koordinerer forum for samarbeid med Bufetat Region 
Nord og Imdi Nord 

• RVTS skal også «styrke lokal og regional samordning og samarbeid i 
arbeidet mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og 
kjønnslemlestelse»

• RVTS Nord satser på å bidra til styrking av eksisterende lokale 
nettverk i handlingsplanens periode, samt bidra til etablering der 
nettverk mangler



Nye prosjekter: Endringsagenter

• «Rett til å bestemme over eget liv» - (2017-2020):
Tiltak 14: «Utvikle opplæringstilbud for ressurspersoner fra berørte 
miljøer»

• Berørte miljøer involveres i endring av holdninger og praksis

• Ressurspersonene som kan fungere som endringsagenter på innsiden av 
de berørte miljøene



Arbeid med endringsagenter /KLL i vår region 2017-2018

• RVTS samarbeidet med Tverrkulturell Helseinfo  (THI v\Wolela Haile) 
om gjennomføring av kurs for endringsagenter, i Tromsø og Mosjøen.

• Seminar for kvinner og menn fra berørte miljøer, helsepersonell 
og andre fra frivillighet og tjenesteapparat:

• Kursdager og oppfølging av deltakere fra seminardag som ønsker å 
bli endringsagenter

• NB: Handlingsplanen: Endringsagenter skal også kunne være et 
verktøy i arbeidet mot negativ sosial kontroll og tvangsekteskap. 

Ref: Se gjerne på NKVTS rapport fra 2017: Johansen, R. E. B. (2017). Kjønnslemlestelse –
Forebygging og informasjon om helsehjelp til flyktninger, asylsøkere og bosatte i Norge. 
NKVTS (Rapport 8/2017).

https://www.nkvts.no/ansatt/ragnhild-elise-johansen/
https://www.nkvts.no/rapport/kjonnslemlestelse-forebygging-og-informasjon-om-helsehjelp-til-flyktninger-asylsokere-og-bosatte-i-norge/


Lokalt Mot

• Utgangspunkt i regjeringens handlingsplan for tematikken fra 2012 
(tiltak 1 i Handlingsplaner mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 
(2012); videreføre årlige tverrfaglige regionale nettverkssamlinger.)

• Utviklet i samarbeid  mellom Bufetat region Nord, RVTS Nord, IMDi
Nord, Fylkesmannen i Troms og Fylkesmannen i Finnmark.

• Lokalt Mot ble lansert i 2012, og var da en samling av filmede 
konferanser og veiledning til hvordan kommuner og nettverk kunne 
bruke nettstedet.

• En konferanse som kommer rett til arbeidsplassen 

• Lokalt Mot er nå revidert av RVTS Nord, det nye nettstedet ble lagt ut  
i februar 2018



• Lokalt Mot er etter revideringen endret til ett nettsted som er mindre 
avhengig av filmede foredrag på konferanser 

• Er nå i større grad en nettressurs for innhenting av informasjon raskt

• Økt visuelt tilgjengelig for brukeren – økt brukervennlighet 

• Fortsatt rett til arbeidsplassen, men også rett til nettbrettet og 
mobilen!

• Basiskunnskap om negativ sosial kontroll, kjønnslemlestelse og 
æresrelatert vold

• Råd om forebygging, avdekking og oppfølging/ behandling

• Lokalt Mot skal fortsatt inspirere fagpersoner til å selv bidra til egen 
kompetanseheving



http://lokaltmot.helsekompetanse.no/

http://lokaltmot.helsekompetanse.no/


https://rettentil.no/

https://www.bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/Negativ_sosial_kontroll_tvangsekteskap_og_aresrelatert

_vold___en_veileder_til_barnevernstjeneste

https://rettentil.no/
https://www.bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/Negativ_sosial_kontroll_tvangsekteskap_og_aresrelatert_vold___en_veileder_til_barnevernstjeneste

