
Hva skjer videre?

Biskopen selv eller den han bemyndiger, 
gjerne Fagetisk Råd, begynner med forsiktige 
undersøkelser av hva som har skjedd. 

I den videre behandling samarbeider biskopen 
med Fagetisk råd. I rådet sitter en psykolog/
psykiater, en geistlig og en jurist, og begge 
kjønn er med. Oslo og Trondheim har felles råd, 
Tromsø et eget. Rådet kan ved behov innhente 
ekstern hjelp. 

Den videre behandling vil variere etter sakens 
art. Informasjon om dette fi nnes i Regler for 
saksbehandling ved mistanke om seksuelle 
overgrep. Reglene kan fås i alle menigheter og 
er lagt ut på www.katolsk.no/organisasjon/, 
både under Oslo, Trondheim og Tromsø. 
Oslo og Trondheim har felles regler datert 20. 
februar 2020, og Tromsø har regler datert 19. 
mars 2021.

Oslo Katolske Bispedømme
Akersveien 5

0177 Oslo
Tlf.:  23 21 95 00
okb@katolsk.no

Trondheim stift
Sverresgate 1

7012 Trondheim
Tlf.: 73 52 77 05
mn@katolsk.no

Tromsø stift
Storgata 94, postboks 132

9252 Tromsø
Tlf.: 77 68 56 04
nn@katolsk.no

www.katolsk.no
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  Når noen tar kontakt med deg:

Når en kirkelig medarbeider har utført overgrep, 
eller det foreligger mistanke om noe slikt, må 
den som får kjennskap til dette, melde fra om 
det. Pave Frans har i sitt skriv om saksbehandling 
ved overgrep sagt at det er en moralsk 
forpliktelse å si fra. Det dreier seg om Kirkens 
troverdighet, og derfor må plikten som paven 
fremholder, gå foran andre hensyn. Også når 
man er usikker, skal det gjøres. Usikkerhet og tvil 
skal de som ser på saken, ta standpunkt til.  

Forholdene kan være slik at den som har vært 
utsatt for, eller som kjenner til overgrep, ikke vil 
gå til politi, prest eller biskop. Bispedømmene/
stiftene har derfor hver for seg utpekt to 
personer, en mann og en kvinne, som kan 
kontaktes. Navn og kontaktinformasjon finner 
man i denne folderen.

Alle som får kjennskap til en sak, kan snakke 
med en av kontaktpersonene. De er der for å 
lytte, og de har taushetsplikt, bortsett fra at de 
skal bringe opplysningene videre til biskopen 
og til det rådet som biskopen har for slike saker 
(Fagetisk Råd). 

De ansvarlige for saksbehandlingen i Kirken 
skal, så godt som mulig, ta vare på personene 
som er involvert, særlig den eller de som er 
krenket. Den som har meldt fra om overgrep 
eller mulig overgrep, må ikke  være redd for 
negative følger for seg selv, og han/hun kan ikke 
pålegges taushetsplikt. 

Oslo katolske bispedømme har to 
kontaktpersoner i slike saker:

P. Erik Ruud
Telefon: 63 81 93 76 / 47 97 58 92
Erik.Ruud@katolsk.no
Kroken 15, 1466 Strømmen

Jorån Heggtveit
Telefon: 980 63 915
Joran.Heggtveit@katolsk.no
Sorgenfrigata 3, 0367 Oslo

Trondheim stift har to kontaktpersoner  
i slike saker:

Lena Tande
Telefon: 72 55 38 35 / 909 78 698
Lena.Tande@katolsk.no
Sverresdalsveien 16, 7020 Trondheim

Patrick Kermit
Telefon: 980 18 017
Patrick.Kermit@katolsk.no
Dalhaugveien 19, 7020 Trondheim

  Kontaktpersoner   Kontaktpersoner

Tromsø stift har to kontaktpersoner  
i slike saker:

Elisabeth Grenness
Telefon: 951 44 544
egrenness@hotmail.com
Balsfjordgata 35, 9007 Tromsø

Heinrich August Backmann
Telefon: 970 90 993
hbackmann@icloud.com
Skeiddalen 24, 8070 Bodø

Kontaktpersonene er der for å lytte og er 
ansvarlige for å viderebringe informasjonen til 
de instanser som skal behandle saken videre. 
Alle som får kjennskap til en sak, kan ta kontakt 
med en av kontaktpersonene som er nevnt i 
denne folderen, og hvis det er en prest som 
får kjennskap til en sak, skal han henvende 
seg til en av dem. Kontaktpersonene skal 
deretter informere biskopen og Fagetisk råd i 
bispedømmet.
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